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  مقدمة التحقيق

 ال إله إال    احلمد هللا وحده، حنمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونشهد أن         
سلم على من بعثه اهللا رمحة للعاملني، سيد اإلنسانية، وقائد           ونصلي ون  هو وحده ال شريك له،    

البشرية، اهلادي إىل اخلري واحلق، السراج املنري، والشفيع يف اليوم الغفري، سيدنا حممد بن عبـد                
اهللا، أفضل خلق اهللا، سيد املرسلني، وخامت النبيني، ومورِد العارفني، وممد الصديقني، قد ختم              

 صاحب الظل املمدود، والنور املشهود، واملقـام        فع يف العاملني ذكره ودرجته،    ه، ور به رسالت 
احملمود، يف جنة اخللود، صلِّ عليه يا ودود، يا رب الوجود، يا من فيك الرجاء واملقصود، يف                 

  .املقام املشهود، وعلى آله وأصحابه صلوات بال حدود، يا ذا الكرم واجلود
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  ):بعدأما ( 
 فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسـلم،           آللئفهذه ثالث رسائل تنتظم يف عقد       
. ه من الفزع األكـرب    نوأعطاه حاجته، وأم  ه برعايته،   اليت من أكثر منها أكرمه اهللا تعاىل وحفَّ       

وهي كرت ال يفىن، ومن أعظم القربات ملن صلى على النيب العدنان عليه الصالة والسالم صالة                
خالصة نابعة من القلب، يرقى ا أعلى الدرجات، وينال ا السعادة احلقيقية املتمثلة مبعرفة اهللا               

 يف اآلخرة، نسأل اهللا تعاىل أن نكون ممـن أثـىن اهللا             تعاىل يف الدنيا والنظر إىل وجهه الكرمي      
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  . ذلك والقادر عليه يوفقنا يف ذلك، إنه ويل
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  : وهذه الرسائل هي
احلسن ، لإلمام أيب    "عقد اجلواهر البهية يف الصالة على خري الربية       : "الرسالة األوىل   

وهي يف مجع أربعني حـديثا يف فـضائل         . هـ952البكري املصري، املتوىف رمحه اهللا سنة       
  .الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وشرحها بشرح موجز

، للعالمة احملدث أيب    "����األربعون حديثا يف فضل الصالة على النيب        : "الرسالة الثانية 
  .هـ958حملاسن يوسف األرميوين احلسيين، املتوىف رمحه اهللا سنة ا

، للعالمة عمر   "����مدارج الوصول إىل أفضلية الصالة على الرسول        : "الرسالة الثالثة 
  .هـ1024بن عبد الوهاب العرضي احلليب، املتوىف رمحه اهللا سنة 

   وهذه الرسائل الثالثة مسجواهر البحار يف فضائل النيب املختار صـلى        ( من كتاب    ةٌلَّت
للشيخ يوسف بن إمساعيل النبـهاين رمحـه اهللا، وقـد            ) اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم     

  . ارتأيت إفرادها ألمهيتها ومجيل املعاين اليت طوا وضمتها
 -ظه اهللا    حف – هشام بن حممد حيجر   الفاضل  األستاذ  ويف اخلتام فأحب شكر زوجي      

  .الذي دلين على هذه الرسائل، وحضين على خدمتها وإخراجها، فله كل شكري وامتناين



  5  
أسأل أن يسعدنا يف الدارين بالصالة على خري الربية، وأن ينفعنا           واهللا      

�.ا واألمة اإلسالمية، إنه على كل شيء قدير �
�����  
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  :)1( مجة املصنفتر    

، كري الصديقي الشافعي املـصري    محد الب أن بن   ايب حممد بن عبد الرمح    أ حممد بن    :هو
ولد بالقاهرة، وكان يقيم عاما مبصر      ، ، من فقهاء الشافعية    الصاحل صويفالفسر  املعالمة  المام  اإل

   .وعاما مبكة، وشاع ذكره يف أقطار األرض مع صغر سنه
أخذ العلم عن مجاعة من مشايخ      : وقال.  يف طبقاته  الشعراينوذكره الشيخ عبد الوهاب     

وتفسري   وتبحر يف علوم الشريعة، من فقه      ، والتصوف على الشيخ رضي الدين الغزي      اإلسالم،
 ال يكاد السامع حيصل مـن  ،وحديث وغري ذلك، وكان إذا تكلم يف علم منها كأنه حبر زاخر 

  .كالمه على شيء ينقله عنه لوسعه إال إن كتبه
  : مكثر من التصنيف، من تصانيفه

   .سكراتحاديث احملذرات من شرب املاأل •
   .بشرى العباد بفضل الرباط واجلهاد •
   .}مانةاألنا عرضنا إ{مانة يف قوله تعاىل األتأدية  •
   .فراح بفضائل النكاحجتديد األ •
   .هل اآلخرة من دار الدنيا الدائرةأحتذير  •
   .شرف املسالكألحتفة السالك  •
   .حتفة العجالن يف فضائل عثمان بن عفان •
   .واهب يف املقامات واملراتبحتفة واهب امل •
   .ترتيب السور وتركيب الصور •
   .اجلوهر الثمني من كالم سيد املرسلني •

                                                           

، هديـة العـارفني   7/57، األعالم للزركلي 2/194الكواكب السائرة يف أعيان املائة العاشرة للغزي  :  تنظر ترمجته يف   -1
 .6/33ء املؤلفني وآثار املصنفني أمسا
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   .صابة يف فضل الصحابةاإلحسن  •
   .حقائق فضل املألوف الواردة على ترتيب احلروف •
   .الدرة املكللة يف فتح مكة املشرفة املبجلة •
   .يب بكر الصديقأنيق يف فضل األالروض  •
   .مراءاألم أشرف الفقراء وبيان  •
  .طلبة الفقري احملتاج فيما يتوجه به ليلة املعراج •
  .عقد اجلواهر البهية يف الصالة على خري الربية •
   .غاية الطلب يف فضل العرب •
   .الفتح القريب بفضل الكرب واملشيب •
   .حاديث العبادةأفادة يف اإلحماسن  •
   .ستغفاروزار بفضل االاألحمو  •
   .املقصد السامي القدر فيما يدعو به الداعي ليلة القدر •
   .يقان عند حوادث الزماناإلهل أمالذ  •
   .لمولد النبويلنج املبني القوي هامل •
   .موقظ الوسنان من السنة يف دعاء آخر السنة •
   .نصاراألبصار بفضائل نزهة األ •
   .النظر الثاقب فيما لقريش من املناقب •
   .فضال يف تشريف اآللاية اإل •
   .الواضح الوجيز يف تفسري القرآن العزيز •
  هطال وابل التعرف واالمتنان من شهر شعبان  •
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  .وغريها    

  .هـ952تويف رمحه اهللا تعاىل سنة 
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 رمحـه اهللا  - احلسن البكري املصري قال الشيخ اإلمام الشهري، العالمة الكبري، أبو   

-:   
 ومسـاه  ، الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق بني يدي الساعة بشريا ونذيرا     احلمد هللا 

ذ إ أمحده .مام املتقني وقائد الغر احملجلني    ، وختم به النبيني، وجعله إ     تعاىل يف كتابه سراجا منريا    
  من الـذنوب ورمحـةً     عل فيها خالصاً  ذ ج  إ وأشكره،   من العذاب  جعل يف الصالة عليه جناةً    

   .ألويل األلباب
 وأشـهد أن سـيدنا      ، أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له امللك الواحد القدير            وأشهد

 مـا   ،ى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ذوي األجر الكثري         صلَّ ، النذير ري عبده ورسوله البش   احممد
  .ثريام تسليما ك وسلَّ، أو نطَق فم،ملَ قَخطَّ

   ):أما بعد(
 لطيف فهذا كتاب ، يف الصالة على رسول اهللا        فيه أربعني حديثاً    ذكرت    هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسو، ون سبكلَّ ت     وأتبعته ببيان معانيه ومـا فيـه مـن          ،جه من الثقات   حديث إىل من خر 
 ورجوت بذلك ثواب    ،باملقصود االستنباط من احلديث فيما يتعلق       حت ونقَّ ،غاتات واللُّ مهِاملُ

  )) . ةيرِ البرِيى خَلَ عةالَي الص فةيهِ البرِاهو الجدقْع(( يته  ومس،ربنا املعبود
 فيه من االحتماالت واالستنباطات واجلمع بني األحاديث فهو مما ظهر           ما أطلقت   وكلُّ

   ".قالوا" أو "قيل: "ه بلفظتن وما كان لغريي بي،يل
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 وأسأله أن حيشرنا يف زمـرة       ،وأرجو النفع به يل ولسائر املسلمني من اهللا رب العاملني         

ـ  وال ي  ، فهو ويل ذلك والقادر عليـه      ، ويرفعنا يف اجلنة إىل أعلى عليني      ،سيد املرسلني  عيف  لُو 
  . وهو حسبنا ونعم الوكيل،ها إال عليهاألمور كلِّ
   ):الحديث األول(

 يلَى ع لَّ ص نم«  : قال صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    أن رسول اهللا     :هللا عنه عن أيب هريرة رضي ا    
  . وغريمها،1 ومسلم،رواه أبو داود. » راًش عهيلَ عى اُهللالَّ صةًداحوصالَةً 

 وهي من اهللا تعاىل مبعـىن  : قال األزهري.لدعاء مبعىن االة في اللغةواعلم أن الص 
 عليـه   لُزِن أو ي  ،أنه يرمحه عشر مرات   »  صلَّى اُهللا علَيه عشراً    « فحينئذ يكون معىن     ،الرمحة

  . تضرع ودعاء: ومن اآلدميني، االستغفار: ومن املالئكة،عشر رمحات
ما أنه قال يف قوله تعـاىل        عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه       "تفسريه"ونقل البغوي يف    
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 ، الـنيب   يـرحم   اهللاَ أنَّ: أراد  ]: " 56:األحزاب[ } } } }�ِ�� ��	�
  ".واملالئكة يدعون له 


{{{{:وعن ابن عباس  ��!	
/�&
��!	
/�&
��!	
/�&
��!	
/�ـ  اهللا على الن    صالةُ : وقال أبو العالية   ،يتبركُونَ :مبعىن}}}}& - يبِ
  . واهللا أعلم".اُءع الد: املالئكة وصالةُ،املالئكةعند ه عليه  ثناؤ:- ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا

********************        

   ):الحديث الثاني(
ـ  ذُ نم«  : قال صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   ي  بِ أن الن  :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه       كرت 

عندلْ فَ هيلِّص لَ ع،ي و من ىلَّ ص لَ عي م ةًر ى اهللاُ لَّ ص لَ عيبِ ه ه ا عويف روايـة     - . »راًش- :  »
                                                           

 .»صلَّى اُهللا علَيه بِها عشراً « :  يف صحيح مسلم-1
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    من لَّ ص لَى عي ةًالَ ص و احةًد ى اهللاُ لَّ ص لَ عيبِ ه ه ا عشر لَ صوات، و طَّح ع نه 

  .-واللفظ له -ي والنسائ، رواه أمحد. »اتجر درشا عه بِه لَعفَر و،اتئَي سرشا عهبِ
 وما يتعلـق بـه مـن        ، وكنيته ، وصفته ، بذكر امسه  صادق: »ذُكرت عنده   «  :قوله
  .املعجزات 

   . زاده للتأكيد:»صالَةً واحدةً «  :وقوله
   . للندب: وقيل، وهو هنا للوجوب،الالم لألمر: »فَلْيصلِّ «  :وقوله

   ؛ على أقوالاُهللا علَيه وسلَّمصلَّى واختلفوا يف وجوب الصالة على النيب 
   . جتب يف كل صالة:األول
   . ال جتب بعد اإلسالم إال مرة:الثاين

 ، واللخمـي  ، احلليمي : واختار هذا القول   ، واستدل ذا احلديث   .ركما ذُ لَّ كُ :الثالث
   .والطحاوي

   . لهلُّ وسيأيت ما يد، يف كل جملس:الرابع
صـلَّى   وهو قوله ، واستدل له حبديث رواه الطرباين    ،خره يف أول كل دعاء وآ     :اخلامس
  لَّمسو هلَيالَ«  :اُهللا ع ت جقَي كَ ونِلُعحِد الر بِ؛اك اج ونِلُع ي أَ ي فلِو الد اِءع أَ ووسطه ـ  و هرِآخ 

   .رواه جابر. »
  . وباحلاء املهملة يف آخره ، والدال املهملة،بفتح القاف : حدوالقَ

 قدحه يف آخره بعد فراغـه       قلِّع ألن الراكب ي   ؛كري يف الذِّ  ونِرخؤ ال ت  :ومعىن احلديث 
  :]الطويل[نذا قول حساه  وعلى .من التعبية

  وأنــت زنــيم نِــيطَ يف آلِ هاشــمٍ
 

     الر ـ   كما نيطَ خلـف ح داكـبِ القَ
  ردالفَــــــــــــــ
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صلَّى اُهللا علَيه   وب الصالة عليه    أعين القائل بوج   - وكان ينبغي لقائل هذا القول       :قلت

لَّمسوفيه  ، ألنه استدل باحلديث املذكور    ؛أن يقول ووسطه أيضاً    - يف أول كل دعاء وآخره       و 
  !.؟ وإسقاط الوسط ، فما وجه ختصيص األول واآلخر؛الثالثة

   . باألول وباآلخر وهو حاصلٌ، التعظيم: إن املقصود:فإن قيل
ا يف ذكره يف      ، زيادته : واملقصود . وباآلخر فقط  ،فقط وحيصل باألول    :قلتوالشك أ 

   .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّماألول والوسط واآلخر أبلغ وأعظم من ذكره يف حملني 
 وإذا كان يف أول الدعاء وآخره مل يكـن          ، عنه جعله كقدح الراكب    ي املنه :قيلفإن  

  .كذلك 
 -أعين على هذا القول      - فاعتبار الثالثة    ،ذلك وإذا كان يف أوله أيضا مل يكن ك        :قلت

  . واهللا أعلم،هو الظاهر عندي
 وجوا عليه يف كل صالة      : أن املعتمد يف مذهب إمامنا الشافعي رضي اهللا عنه         واعلم

  . وليس هذا حمل بسطه، وال جتب يف األول،يف التشهد األخري
********************        

  ): الحديث الثالث( 
ع ن عب د الرحام نِن ب عوف ر ضاهللاُ ي  ع نالَ قَ ه:     رسول اللَّه جرخ     ـهلَيـلَّى اُهللا عص

لَّمسو         ،ودجد فَأَطَالَ السجالً، فَسخحىت دخل ن هتعبوات      يتشأو خ فْتكُـونَ   أحىت خن ي
    هضأو قَب فَّاهوفق     :قال. اهللا قد ت ،هأْسر فَعفَر ظُرأَن الفَجِئْت:  »الَمـ    ك  ،»؟نا يا عبد الرمح

ن اللَّه عـز    إ ؛ أَالَ أُبشرك  :ن جِبرِيلَ عليه السالَم قال يل     إ «:  فقال ، فَذَكَرت ذلك له   :قال
 زاد يف   -»  ومن سلَّم علَيك سلَّمت عليـه      ، من صلى علَيك صلَّيت عليه     :وجل يقول لك  

  . وقال صحيح اإلسناد، واحلاكم، رواه أمحد.» ه عز وجل شكْراًفَسجدت للَّ«  :-رواية 
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 ، تـتغري لـه بـشرة الوجـه         كل خرب  :ةُاربِشال :» أُبشرك«  :قوله    

 ريد الـشر   فإن أُ  ، وهي عند اإلطالق للخري    : قالوا . ويف اخلري أغلب   ،ويستعمل يف اخلري والشر   


ـM+�2   {{{{    اهللا تعاىل يف األول   قال   .قُيدت-َN   �2+Mـ
-َN   �2+Mـ
-َN   �2+Mـ
-َN �Oـ�
-�  �Oـ�
-�  �Oـ�
-�  �Oـ�

ـ'}}}}    Qٍ�َ ويف الثاين    ،]17:الزمر[{{{{ �-Rِ5 �B�S�2+Mـ
-َN    Qٍ�َ'ـ
Rِ5 �B�S�2+Mـ
-َN    Qٍ�َ'ـ
Rِ5 �B�S�2+Mـ
-َN    Qٍ�َ'ـ
Rِ5 �B�S�2+Mـ
-َN
Bٍ���َ*Bٍ���َ*Bٍ���َ*Bٍ���َ*{{{{]21:آل عمران.[  

 فأخربتـه   ،ن بشرتين بكذا فهي طالق    إذا قال إ  :  وهي ؛وينبين على تفسري البشارة مسألة    
 . لعدم حتـصيل الغـرض  ؛قلَّطَ وإن كانت كاذبة مل ت،تقَلِّ فإن كانت صادقة طُ    ،امرأته بذلك 

ـ طَ ت : وقيـل  ،قلَّطَها والغري صادق مث أخربت وهي صادقة مل ت        وإن أخرب من غري     واألول  ،قلَّ
  . وما بعد ذلك ال يكون بشارة ، ألن البشارة بأول خرب؛أصح

  أن اإلنسان إذا جتددت له نعمة يسجد شـكراً         :واعلم أن يف هذا احلديث من الفوائد      
   . وال تكون فيها، وسجدة الشكر تكون خارج الصالة.هللا تعاىل

ـ  وت ، واستقبال القبلة  ، وستر العورة  ، الطهارة :ويشترط فيها  جد النعمـة أو انـدفاع      د
   . والنية،النقمة

«  : ويقول يف سجوده   ، ويكرب للهوي للسجود بال رفع     ،ويدخل فيها بالتكبري رافعا يديه    
سجد و هِج لَّي لذ قَلَي خه و صوره و شق س معه و بصربِ ه حوله قُ ووتفَ .ه ـ ت بارـ  أَ  اهللاُ ك حسن 
 ،راًزا وِ هي بِ ن ع عض و ،راًخ ذُ كدني ع ا ل هلْعاج و ،راًج أَ كدنا ع هي بِ ب ل ت اكْ مه اللَّ .نيقالاخلَ
وقَتلْبها مي كَنلْبِا قَمتها منع بدكويسلم، مث يرفع رأسه من السجود.1 »دواو د .   

   . وكذا السالم،وتكبرية اإلحرام واجبة

                                                           

 .، ال سجدة الشكر، واهللا أعلمهذا دعاء سجدة التالوة:  قلت-1
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 ويظهرها للعاصي   ، وال يظهرها للمبتلي   ،وتستحب هذه السجدة لرؤية املبتلي والعاصي     

 ولو رأى شخص مبتلى آخر فينظر إن كانت بليـة           . فإن خاف فتنة أخفاها    ،إن مل خيف فتنة   
  .ن كانت بلية الرائي أكثر ال يسجدإ و،رائي أخف سجدال

 فإن كان له    : أي ؛ ينبغي خترجيه على أنه هل هو مما يفسخ النكاح به          :قال بعض علمائنا  
 ، وإن تساويا يف الفسخ أو عدمه فمقتضى هذا الكالم أن ال سـجود             ، وإال فال  ؛الفسخ يسجد 

  .ولكن إطالق النووي رمحه اهللا تعاىل يقتضي السجود 
   .؟ هل يراعي البلية أو املعصية؟، فماذا يراعي الساجد؛وإن كان املبتلي عاصيا

 ألن  ؛ أن املبتلي العاصي إن كان متظاهرا باملعصية ال خيفي الرائي السجود           :الذي يظهر 
 وخصوصا إن كـان     ، واملصلحة احلاصلة من السجود أعظم من مصلحة اإلخفاء        ،فيه زجرا له  

   .عصيانه بظلم الناس
  .تجدد النعمة ل هذا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمم أن سجوده واعل

وأما السجود الندفاع النقمة فيستدل له مبا روى الشيخان عن كعب بن مالك أنه ملـا                
ساجداجاءته البشارة بتوبته خر .   

 ولكن املقصود من الدليل وجـوده       . وهذا السجود لتجدد النعمة واندفاع النقمة      :قلت
  . واهللا أعلم ،دجِ وقد و،لنقمةالندفاع ا

   .رز عليه وعمر لو خضع فتقرب إىل اهللا تعاىل بسجدة من غري سبب ح:مسألة
 وهـو   ، ما يفعله اجلهلة الكذابون الضالون من السجود بني يدي املـشايخ           :ومن ذلك 

ره  وإال فهو ضال معهم إلقرا     ،ى للمشيخة إنكار ذلك عليهم     وجيب على من تصد    .حرام قطعا 
 ويف بعض صـور  ، وسواء قصد الساجد السجود هللا أو غفل عن هذا القصد  ،على ذنب عظيم  

  . أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك وسائر املسلمني ،ذلك ما يقتضي الكفر
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    ********************        

   ):الحديث الرابع(
ع ن البر اء ب ازِن ع ب رضي  اهللا ع نه، ع  ي  بِن الن   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـ  « : ص م ـ  ن ى لَّ ص

لَعي كَ ةًالَ ص تاهللا لَ  ب ه ب ه ا عشر ح سنات، و مح ا عنه ع شر س ئَيات، و ـ فَر عـ  بِ ه ـ  ه ا عشر 
درجات،كُ ولَن هع لَدع شرواه ابن أيب عاصم. »ابقَ رِر .  

 مثله مـن    :-ر العني بكس - وعدل الشيء    ،بفتح العني  :»عدلَ عشر رِقَاب    «  :قوله
  . مثله من خالف جنسه : وعدله،جنسه

 ومعناه أن ثواب الصالة الواحدة فيه من الثـواب    ، أي العشر حسنات   :»كُن  «: وقوله
  .مبقدار الثواب احلاصل يف إعتاق عشر رقاب 

********************        
   ):الحديث الخامس ( 
عبِ أَ ن ي برةَد يارٍ نِ نِ ب ر ضاهللاُ ي  ع نالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص:  »من 

لَّص لَى عي م أُن متةًالَي صم خصاًلم بِلْ قَنهى اُهللالَّ صلَ عيبِه ها عشرلَ صوات،و ـ فَر عـ  بِه ا ه
عشر د رجات، كَ وتلَ ب بِ ه ه ا عشر ح سنات، و مح ا عنبِ ه ه ا عشر س ئَيرواه النسائي  . »ات ، 

  .وغريه
 أن هذا الثواب ال حيـصل إال        : واملراد .»صلَّى  « حال من فاعل     :»مخلصاً  « : قوله

 وليس هذا األمر مقصورا على الصالة على النيب         . فإن مل يكن إخالص مل حيصل      ،مع اإلخالص 
   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عفـإن مل    ، وجود اإلخالص فيها   :كل العبادات  بل شرط حصول ثواب      ،ص 

 فإن كان الباعث الرياء فقـط   . إن كان الباعث الثواب    ؛يكن إخالص كان ثوابه بقدر الباعث     
 فإن  . وإن كان الباعث امتثال أمر اهللا فقط فالثواب حاصل بأمجعه          . بل عليه اإلمث   ؛فال ثواب له  
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 هـذا   . كان أو ضـعيفاً     قوياً ؛الرباينأشرك بني األمرين فيحصل له من الثواب بقدر الباعث          

  .حاصل ما قاله األئمة

********************        
  ): الحديث السادس ( 
عن ع باهللاِ د  نِ ب ع رو بنِ م  العاص ر ضي  اهللا ع نهأَ :ام نه س مع بِ الني      ـهلَيـلَّى اُهللا عص

لَّمسو ذَإِ«  :ولُقُ ي ا سمعم املُ تولُقُ فَ نَذِّؤ لَثْوا م م  ثُ ،ولقُا ي م لُّ ص لَوا عإِ فَ ،ينه م ن لَّ ص لَى عي 
ةًالَص ى اهللاُ لَّ ص لَ عيبِ ه ه ا عثُ ،راًش م لُ س وا لي الو إِ فَ ةَيلَسنه ا مةٌلَزِن ي اجلَ  فنالَ ة  ت نبالَّي إِ غ ل عبد 
من ع باهللاِ اد  أَ ورأَ ونَكُ أَ نْو أَ ج ا  نهفَ ،و من اهللاَ لَأَ س  ل  ي الوةَيلَس لَّ حلَ ت ه فَ الشةُاع « .رواه 
مسمل.  

 والغرض  ،واعلم أن الكالم يف إجابة املؤذن يأيت يف أحاديث العبادات إن شاء اهللا تعاىل             
صـلَّى اُهللا    أن من مسع األذان يستحب له عند فراغه أن يصلي على النيب              :من هذا احلديث هنا   

لَّمسو هلَيالوسيلة وأن يسأل اهللا له،ع .  
  . أنه ال يستحقها إال واحد: مبعىن؛ أي ال تكون إال لعبد:»الَ تنبغي إِالَّ لعبد « : قوله
 عليه مث    وليس املراد أا كانت حراماً     ،هتلَلَ وح هتيشأي غَ : »حلَّت لَه الشفَاعةُ    «  :قوله

لَّحله ت .  

********************        
    ):الحديث السابع( 

 صلَّى اُهللا علَيـه وسـلَّم      يبِى الن لَى ع لَّ ص نم«  :ال قَ :ضاًيأَعن عبد اِهللا بنِ عمرو      
واحةًدى اُهللالَّ صلَ عيهو الَمكَئتهس بعنيةًالَ ص « .روأَاه حدم.  

كْوحفيه إذ ال جمال لإلجتهاد ؛ه الرفعم.   
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 واجلمع بينها   ،واعلم أن هذا الثواب قد اختلف مقداره يف األحاديث            

 فكلما علم بشيء قاله     ، فشيئاً  كان يعلم ذا الثواب شيئاً     صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    فإن النيب    ؛ممكن
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عواهللا أعلم،ص .  

********************        
  ):  الحديث الثامن (
علْي طَ بِ أَ ناألَ ةَح نارِص ي رض  ي اهللا عنأَ :الَ قَ ه صبح ر اهللا   ولُس    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص 

ـ  سِفْ الن بي طَ مو الي تحبص يا رسول اهللا أَ    :واالُ قَ ،رش البِ ههِجي و ى ف  ير سِفْ الن بيطَ ي ى ر
ف ي وهِجالبِ ك شأَ «:  قال ،ر أَ ،!لْج انِت ي آت م  ن رب ي عز و الَقَ فَ ،لَّج ي ل: م ن لَّ ص لَى عيك 
من تأُمك كَ ةًالَ ص تلَ  اهللاُ ب بِ ه ه ا عشر ح سنات، و مح ا عنه ع شر س ئَيات، و فَرلَ ع ـ  ه ع شر 
درجات،و ردلَ عيهلَثْ موالنسائي ، رواه أمحد. »اه .  

   :أن يف هذا احلديث من الفوائدواعلم 
أن أهل العلم إذا ظهر هلم شيء من العبادات يسالناس فرِر وا بذلكح.   

 إن علموا   ؛ي هلم ذلك  دبي ل ،ن أصحاب العامل إذا ظهر هلم يف وجهه سرور سألوه عنه          أو
  . وإذا سألوه أبداه هلم ، للناسمن حاله أنه ال يسر إال خبريٍ

 كانوا إذا رأوا يف وجهـه سـرورا         صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   سول اهللا    أن أصحاب ر   :وفيه
   . هذا احلديثيف كما ورد ؛سألوه عنه

   . إذا بلغه شيء فيه ثواب عظيم ألمتهر كان يسصلَّى اُهللا علَيه وسلَّموفيه أن النيب 
  . واهللا أعلم ، هلذه األمةصلَّى اُهللا علَيه وسلَّموفيه بيان حمبته 

********************        
   ):الحديث التاسع(
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علْي طَ بِ أَ نأَ ةَح الَ قَ ضاًي: د لْخت لَ ع بِى الني    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص أَ وارِسير و ـ ج  ههِ

تبرلْقُ فَ ،قت: ي  ا راهللاِ ولَس  م  أَا ريتطْ أَ كيب ساًفْ ن ظْ أَ الَ وهبِ ر راًش م ن ي ومك الَقَ فَ .اذَ ه :» 
ومي الَ ال ت طيب ِسفْ ن ي وظْيهبِ ر رِش إِي ونا فَ مي جِ نِقَاريلُرِب لَ عيه الَ الس م السـ  :الَقَ فَ ،ةَاع ا  ي
محمد! م ن لَّ ص لَى عيك م أُ ن متك كَ ةًالَ ص تاهللاُ ب    بِلَهه ا عشر ح سنات، و مح ـ ا ع نـ  بِ ه ا ه
عشر س ئَيات، و فَرعبِ ه ه ا عشر د رجات، لَ الَقَ و لَ املَ هك لَثْ م لَ الَا قَ  م لْ قُ .كت :ا جِ ييـلُ رِب 
وا ذَ مللَ املَ كاهللاَ نَّ إِ :الَ قَ ؟،ك  ع ز و لَّج لَكَ و كاًلَ م م لَ ن نْد لْ خقنْى أَ لَ إِ ك ي بثَعالَ ك  ي يلِّص 
لَعيأَك حدم أُن متلَ املَالَ قَالَّ إِكك:أَ ونتى اُهللالَّ صلَ عيك« .ر والطَّاه بيانِر.  

   :يف هذا احلديث من الفوائد
   و. وعظيم شفقته عليهم، من أمتهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمبيان حمبته 
  أنه كان يسر    إذا مسع ما ي سإذ عال  ؛همر  مِظَمة ع س ه  ورِر   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـ  ما ذُ  ص ر ك

   .يف احلديث
: قَالَ املَلَـك   :ويف هذه الرواية  ،  » ورد علَيه مثْلَها     «: واعلم أن يف رواية أمحد السابقة     

     كلَيلَّى اُهللا عص تأَنفيحتمل أن النيب     ،»و    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا علمه جربيل باللفظ الوارد     مل يع  ص
 يف األول إىل اهللا تبارك وتعـاىل علـى          د الر سبةَ وحيتمل أن نِ   ،يف احلديث األول إال بعد ذلك     

 الذي   وهو ،" املدينةَ بىن األمري " : كما يقال  ،ك بذلك لَ لكونه تعاىل هو الذي أمر املَ      ؛سبيل ااز 
 نسبة الرد إىل امللك يف الثاين على سـبيل          وإذا كان كذلك فيكون   . أمر الناس ببنائها ومل ينبِ      

   .احلقيقة
 وهذا هو الظاهر عنـدي مـن هـذه          ،كوحيتمل أن يوجد الرد من اهللا تعاىل ومن امللَ        

  . واهللا أعلم ، وفضل اهللا تعاىل أوسع من ذلك، ألن املقام مقام كثرة الثواب؛االحتماالت
 حماسن  : األسارير ":القاموس" قال يف    . أي حماسنه  :»أَسارِير وجهِه   « قوله يف احلديث    

   .الوجه
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 ، من حـني خلقـك     : معناه هنا  ، ظرف زماين  :»من لَدنْ   «  :وقوله    

 بـضم   "ندلُ"، و  ككتف ؛"نْدلَ" و ، وبفتحهما ، وبفتح الالم  ، بضم الدال  "لدن"  :وفيها لغات 
ـ "دلُ" و، حبذف النون"دلَ" و، وبفتح الالم وتسكني الدال ،الالم وتسكني الدال   على وزن م د، 

  . وتكون ظرفا مكانيا،يد ولُ،ن بضمتنيد ولُى كقفى،دولَ

********************        
   ):الحديث العاشر( 
عأَ ن سٍن ر ي اهللاُ ض ع نالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عكْ أَ «: صثر ةَالَوا الص 

لَعي ي واجلُ م معإِ فَ ،ةنأَ ه ي جِ انِتفاً آنِ يلُرِب ع ن ر به ع ز و الَقَ فَ ،لَّج ي ل: م  ى األَ لَا عـ  ضِر م ن 
مسمٍلي لِّصلَي عيكم ةًرو احالَّ إِةًدلَّ صيأَت نا والَمكَئتلَي عيهع راًش« .ر والطَّاه بي انِر.  

د االحتمال الثالث فيما    يؤ ي »مالَئكَتي علَيه    صلَّيت أَنا و   «:  أن قوله يف احلديث    واعلم
بل يعينه من بني االحتماالت السابقة؛متقد .   

 بيوم  خمصوص -ك  لَأي وجود الرد من اهللا تعاىل ومن املَ        - إن هذا    :قال قد ي  :فإن قيل 
   . على ذلكلُّد؛ ألن أول احلديث ياجلمعة

  .م  بل عم؛مل يقيد ذا اليوم ألن آخر احلديث ؛ ال يقال هذا:لتقُ
أن األمر بيوم اجلمعة إمنا هو ألجل تكثري الثـواب هلـذه            :  واجلواب عن هذه القرينة   

 أن يكثر ثواب األمة فيـه       صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    النيب    فأحب ، ألنه أكثر أيام اجلمعة ثوابا     ؛األمة
نه يسمع صالة   ألذلك يف يوم اجلمعة     ب أمر   لَيه وسلَّم صلَّى اُهللا ع   وحيتمل أن النيب     .بالصالة عليه 

 اإلكثـار مـن   بحأَ فَ؛ بطاعة أمتهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   وهو مسرور يف قربه      ،أمته بال واسطة  
  . وباهللا التوفيق. كما ال خيفى؛ وهذا منه يدل على عظم احملبة والشفقة.ذلك ليزداد سروره

   .ان مبرقْ أو يف أول وقت ي، منذ ساعة:»آنِفاً « ومعىن 
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ـ  تكَئالَما و ن أَ تيلَّص«  : أنه ورد يف غريه يف هذا احلديث       واعلم ي سبعـ  ني ةًالَ ص«  

   واهللا أعلم ،م بذلك إال بعد علمه ذالَع مل يصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفيحتمل أن النيب 
 رضي  و ما ورد يف ثاين حديثي عبد اهللا بن عمر         :املراد به  ؛ إىل آخره  ..."متقد" :وقويل
  . مااهللا تعاىل عنه

************************        
  ):  الحديث الحادي عشر( 
عي أُ بِ أَ نمةَام ر ضاهللاُ ي  ت الَع ى عنالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :» م ن 

لَّص لَى عي ةًالَ ص ى اهللاُ لَّ ص لَعيبِ ه ه ا عراًش، و بِ اَءج ه لَا مك م بِ لٌكَّو ه ا حت ى يلِّبنِغا  يه« .رواه 
   .ريبِي الكَي فانِربالطَّ

صلَّى  -عليه  ى  ل بصالة من صلَّ    حيتمل أنه موكَّ   :إىل آخره ... » ملَك موكَّلٌ   «  :قوله
  لَّمسو هلَياُهللا ع -  ،  وحيتمل أنه مبتبليغ العشر من اهللا إىل النيب        لٌكَّو      ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عص، 
  . وال مانع من الثاين، ويؤيده األحاديث.واألول أقرب

 وال  ، بأعمال أمته الـصاحلة يف قـربه       رسي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم     يبِ أن الن  :ويف احلديث 
  . صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمه در مع ؛فائدة له يف التبليغ إال هذه الفائدة

************************        
  :  )الحديث الثاني عشر( 
ع نِن اب م سعود ر ي اهللاُ ض ع نه ع  بِن الني    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنَّإِ« : الَ قَ ص  الَ هللا مةًكَئ 

سياحنيي لِّبونِغي عأُن متالَي السم« .ر واهالن سائي ونِابح بان في صحه يح.  
، واهللا   أن هذا اللفظ يؤيد االحتمال األول يف احلديث السباق قبل هذا احلـديث             اعلم

  .أعلم
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    ************************        

  :  )الحديث الثالث عشر( 
ن احلَ عنِس نِ ب ع لي ر ضاهللاُ ي  ع نهنَّأَ: ا  م ر اهللاِ ولَس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عـ  ص  «: الً قَ

حثُيا كُمنتفَم لُّصلَوا عنَّإِ فَ؛يالَ صكُتمت لُبينِغ« .ر والطَّاه بيانِر.   
 كاألخلية ومـا    ؛ األمكنة اليت ال يذكر اهللا تعاىل فيها       : أنه يستثىن من هذا العموم     اعلم

  . أعلم واهللا، فيهاصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم فال يصلى على النيب ،أشبهها

************************        
  ):  الحديث الرابع عشر( 
عأَ ن سٍن ر ضاهللاُ ي  ع نالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :» م ن لَّ ص لَى عي 

لَبغنِت الَي صته، و لَّصيت لَ عيه، كُ وتلَ ب ه س ى ذَ ولك ع شر ح سنات« . ر والطَّ اه بـ  انِر ي ي ف
   .طسواَأل

ي لِّص ي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   أن النيب    : -م  زيادة على ما تقد    - أن يف هذا احلديث      اعلم
  .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ، وهي من الفوائد اجلليلة،ى عليهعلى من صلَّ

********************        
  ):  الحديث الخامس عشر( 
عبِ أَ ن ي هريةَر ر ضاهللاُ ي  ع نه ع ن ر اهللاِ ولِس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ قَ ص:  »م ا مأَ ن حد 

يلِّسملَ عالَّ إِير لَ اهللا إِدير وحي حى أَتردلَ عيه « .روأَاه حمأَد وبو دد واو.  
 وإمنا املراد   ،ث ليس ظاهره مرادا    وهذا احلدي  ، يف قبورهم يصلون    أن األنبياء أحياءٌ   اعلم

  . واهللا أعلم.عنهاا ر  فعب، ألن قوة النطق الزمة للروح؛ منطقي:»روحي « ـ ب
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********************        
  ):  الحديث السادس عشر( 

 قال رسول اهللا     :ار ين ياسر رضي اهللا عنه قال      عن عم     ـلَّمسو هلَيلَّى اُهللا عنَّإِ «: ص 
 اهللا تالَع قَ بِ لَكَى ورِب أَ كاًلَي م طَعأَ اه سمالَ اخلَ اعالَ فَ ،قِئ ي لِّص لَي عأَ ي حلَ إِ د ى يمِو الق يامالَّ إِ ة 

لَبي بِنِغاسمهو بِ أَمِاسيه:ا نٌالَا فُذَ هبالَ فُنقَن دلَّ صلَى عيك« .رواه الب زار.   
 لِّكُ بِ لِج الر كلى ذَ لَى ع الَعت و كارب ت بلري ا لِّصيفَ«  : أنه ورد يف حديث آخر     اعلم

واحدةع راًش « .  
 أي بعد طلوع الشمس     ؛ الوقت الذي ال يقبل فيه اإلميان      :واملراد بيوم القيامة يف احلديث    

يقبـل   مل صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم ى على النيب م صلَّ ثُ، فإذا آمن الشخص ذلك اليوم  ،من مغرا 
 ألا غـري    ؛صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    فحينئذ ال فائدة يف تبليغ امللك صالته للنيب          ،إميانه وال صالته  

هـا  غلِّب وي ،تلَبِ قُ ؛ى وصلَّ ، مث استمر  ، أما إذا كان مؤمنا قبل طلوعها      .مقبولة وال مثاب عليها   
  . واهللا أعلم ،اًيوِ قَباًر وعرب بذلك عن يوم القيامة لقربه منه قُ.كامللَ

********************        
  ):  الحديث السابع عشر( 
عن نِ اب م سعود ر ي اهللاُ ض ع نالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ نَّإِ«  :ص ى لَو

بِاسِالن ي يومالق يامثَكْ أَةرهملَ عيةًالَ ص « .رواهاب نح بي ان فصحيحه.   
، - جعلنا اهللا منهم     -حبيت وشفاعيت يف ذلك اليوم    هم بص  أحقُّ : »أَولَى الناسِ « ومعىن  

  .واهللا أعلم 

********************        
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  ):  الحديث الثامن عشر(     

ع ن عام نِر ب بِ رةَيع ر ضاهللاُ ي  ع نالَ قَ ه: س معت ر اهللاِ ولَس       ـلَّمسو ـهلَيلَّى اُهللا عص 
يطُخب و ولُقُي:  »من لَّ ص لَى عي لَ ةًالَ ص م ت الَل املَ زةُكَئ ت لِّص لَي عيه م  لَّا ص لَى علْفَ ؛يـ ي لَّق 
عبدم ذَن لأَك ول كْيثر«.ر وأَاه حدم.   

 ألنه  ؛غه املسلمني وهو خيطب   إذا علم أمرا كثري الثواب بلَّ      أن اخلطيب    :يف هذا احلديث  
   . ألم مأمورون باإلنصات،عالمغ يف اإلأبل

 حبيث يبلغهم ما ينفعهم وهـو       ؛ ذه األمة  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   وفيه بيان اهتمام النيب     
   .خيطب

   .مهلوفيه أن من علم شيئا ينفع املسلمني قاله 
الـنيب  دام يصلي على      أن املالئكة تصلي عليه ما     :ويف هذا احلديث زيادة على ما تقدم      

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عواهللا تعاىل أعلم ،ص .  

********************        
  ):  الحديث التاسع عشر( 
عأُ ن بي كَ نِ ب بٍع ر ضاهللاُ ي  ع نانَ كَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا ذَ ذَ إِ صهب 

رباللَّ ع قَ لِي الَقَ فَ ،ام:  »ا أَ يي ها النكُذْ أُ !اسوا اهللاَ ر.. اَء جت ةُفَاجِ الر ت تبعه ا الرـ  ..ةُفَاد اَء ج 
ـ ج أَ مكَ فَ ،ةَالَ الص رثكْي أُ ن إِ  اهللاِ ولَسا ر  ي :تلْقُ فَ :بٍع كَ ن ب يب أُ الَ قَ . »يها ف م بِ تواملَ لُع 
 ري خ وه فَ تد زِ نْإِ و ،تئْا ش  م «: قال ؟،عب الر :تلْ قُ ، »تئْا ش  م «: الَ قَ ؟،يتالَ ص ن م كلَ
ـ ج أَ :الَ قَ ، »ك لَ ري خ وه فَ تد زِ نْإِ و ،تئْا ش م«  :الَ قَ ،؟فص الن :تلْ قُ ، »كلَ ـ  لُع  ك لَ

الَصلَّي كُ تنْذَإِ « :الَ قَ ،اه فَكْ ت ى همك، و يفَغلَ ر ذَ ك ـ ن بك« . ر وأَ اه ـ ح دم و التـ ر مي ذ
احلَواكم وصححه.   
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ـ    صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم     أن النيب    : أن يف هذا احلديث من الفوائد      واعلم كِّذَ كـان ير 

ـ     ؛ وإمنا كان يفعل ذلك عند مضي الربع       ،أصحابه يف الليل   ألن ذلك وقت ه داألصـوات  و ، 
   .فيكون أبلغ يف مساع األصوات

 أي النفخـة  : »تتبعهـا الرادفَـةُ    «،   أي النفخة األوىل   :» الراجِفَةُ   جاَءت« : وقوله
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 والنفخـة   . وميوت منها مجيع اخلالئـق     ،والنفخة األوىل يتزلزل هلا كل شيء ويتحرك      

 ، فاألوىل متيـت كـل شـيء       ؛ا صيحتان مه : قال قتادة  .انية بينها وبني األوىل أربعون سنة     الث

� ��Gِ<��2َـUُ {{{{ : وقال جماهد .ي كل شيء بإذن اهللا تعاىل     يواألخرى حت V�<�2َ� ُUَـGِ<��2�� �V�<�2َ� ُUَـGِ<��2�� �V�<�2َ� ُUَـGِ<��2�� �V�تتزلـزل األرض      }}}}��2َ>
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ـ  ، القيامة :اجفة الر :وقال عطاء . حني تنشق السماء  :}}}}�َْ�-  :ة والرادف
   .البعث

  . ومسيت الثانية رادفة لكوا ردفت األوىل ، الصوت واحلركة: وأصل الراجفة:قالوا
 أن الوقـت    : يف تذكري الناس يف هذا الوقت بالراجفة والرادفة ومبجيء املوت          واحلكمة

 عما هم   عجوا أيديهم ليرت   فذكرهم بأعظم ما بني    ، والنوم أمر لذيذ عند األنفس     ،حال فيه النوم  
  .فيزول نومهم ،فيه

 ،م ما ينجي من ذلـك      من أعظ  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    أن الصالة على النيب      :ويف احلديث 
  . أرشد السائل إىل الصالة عليه يف مثل هذا املقام صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمفإنه 

صلَّى  وشدة خوفه   ، على وعظ أمته   صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    شدة حرص النيب     :ويف احلديث 
لَّمسو هلَيعليهااُهللا ع .   

 جنانا اهللا مـن عـذاب الـدنيا         . شدة حرص أصحابه على سؤاله عن املنجيات       :وفيه
  . إنه على كل شيء قدير،واآلخرة
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فَكَم  " ، الدعاء معناه أكثر :  قالوا :" الصالَةَ ِ أُكْثر : "وقوله يف احلديث      

   . عليك أي من دعائي صالةً":؟أَجعلُ لَك من صالَتي
 ؛ وفيه حكمـة أخـرى     .ويف احلديث التعبري بلفظ املاضي عن املستقبل لتحقق وقوعه        

  . إرادة انزعاجهم لسماع هذا الكالم حىت يتيقظوا:وهي
   .»ما شئْت « :  ألنه قال فيه؛ ألصحابهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم مالطفة النيب :وفيه
   .ابه يف الزيادة من اخلري رغبة أصح:وفيه
   .ن العامل إذا تأثر الناس من وعظه يالطفهمأ: وفيه
   . أنه إذا الطفهم ينبغي هلم أن يطمعوا يف الزيادة من اخلري:وفيه
   . كانوا يكثرون الدعاءصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أن أصحاب رسول اهللا :وفيه
   .دعاء ألنه كان كثري ال؛ فضل راوي احلديث:وفيه
   .عظ الناسلو يكون يقظانا يف أثناء الليل صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أن النيب :وفيه
   . أن من قدر على خري يف أي وقت كان فليفعله:وفيه
  . واهللا أعلم ،مل استحباب وعظ الناس يف الليل للعا:وفيه

********************        
  ):  الحديث العشرون( 
عن ي حي نِى ب ح انَب، ع بِأَ نيه، ع ن ج دنَّ أَ :ه ر الَ قَ الًج: ي  ا رأَ أَ  اهللاِ ولَسجـ  ثُ لُع ثَ لُ

الَصت لَي عيقال ؟،ك  : »نعنْ إِ ،م ئْ شقال ؟، الثلثني : قال ، »ت  :» ن عفـصاليت   : قـال  ، »م 
 ن م كمها أَ  م  اهللاُ يكفكْ ي نْذَ إِ «: صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    قال رسول اهللا     ؟،كلها يا رسول اهللا   

  .يانِرب الطَّاهو ر. »كترآخ واكين درِمأَ
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 زمن وال  بوقت وال ئل عن الصالة عليه مل يقيدها        حني س  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    أنه   اعلم

ىل أن   ويف ذلـك إشـارة إ      . كالصوم حني سئل عنه    ؛هاتقَّر غريها من العبادات وو    د وقَ ،ردقَ
 كالصلوات وقـراءة    ؛ وال يتركها إال ألهم    ،الشخص يكثر منها ما استطاع يف سائر األوقات       

  . واهللا أعلم ،القرآن وغري ذلك مما أشبهه
 باختالف الصوم والصالة وغريمهـا مـن        ، واشتغال اللسان سهل   ،وأيضا فهي باللسان  

 أعاننا اهللا تعـاىل     . األعضاء  بل يشترك معه غريه من     ؛ فإن أكثرها ال خيتص باللسان     ،العبادات
  . واهللا أعلم،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمعلى الصالة على النيب 

********************        
   ): الحديث الحادي والعشرون(
عبِ أَ ن ي سعاخلُ يد رِد ي رضاهللاُ ي  ع نه ع ن ر اهللاِ ولِس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عأَ ص نالَ قَ ه: » 

ـ  علِّ صمه اللَّ :هائعي د  ف لْقُيلْ فَ ةٌقَد ص هدن ع نكُ ت م لَ مٍلس م لٍجا ر ميأَ ـ حى ملَ مدـ  ع بدك 
ورسولك، و لِّص ى املُ لَ عؤنِمني املُ وؤمنات، املُ وسلمني املُ وسلمإِ فَ ،اتنا لَ هه ةٌاكَ ز. الَ :الَقَ و  
يشبعم ؤمنم نخ رٍيح تونَكُى يم نتهاجلَاه ةُن« .ر واهاب نح انَبف ي صحيحه.  

ى على   أنه من صلَّ   : أن يف هذا احلديث من الفوائد الزائدة على األحاديث املتقدمة          اعلم
ـ             ي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   النيب   سلمني ستحب له أن يـصلي علـى املـؤمنني واملؤمنـات وامل

   .واملسلمات
   . واهللا أعلم، وذكر أحدمها بعد اآلخر للتأكيد،واإلسالم واإلميان يف الشرع شيء واحد

********************        
   ):الحديث الثاني والعشرون(
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    عبِ أَ ن ي الدراِءد ر ي اهللاُ ض ع نالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     هلَيلَّى اُهللا عص

لَّمسكْ أَ «: وثر وا م الَن الصة لَ عي ي واجلُ م مإِ فَ ،ةعنه م شهود ت شهدالَ املَ هةُكَئ، أَ نَّإِ و لَ داًح ن 
يلِّص لَي عالَّ إِ ي رِ عضت لَ عي الَ صته ح ت فْى يغَر م نقلت يا رسـول اهللا وبعـد        :قال،  »ا  ه 

   . رواه ابن ماجه. »اَءيبِن اَألادسج أَلَكُأْ تنْأَ ضِرى اَأللَ عمر ح اَهللانَّ إٍ«:  قال؟،املوت
  . واهللا أعلم ، تعرض عليهصلَّى اُهللا علَيه وسلَّم أن أعمال أمة النيب :يف احلديث

********************        
   ):الحديث الثالث والعشرون(
ي أُ بِن أَ عمةَام رضاهللاُ ي  ت الَع ى عنالَ قَ :الَ قَ ه ر لَّ  اهللاِ ولُسص     ـلَّمسو ـهلَيى اُهللا ع :» 

ـ  فَ ،ةعم ج لِّي كُ  ف يلَ ع ضرعي ت تم أُ ةَالَ ص نَّإِ فَ ،ةعم اجلُ مِوي ي  ف يلَ ع ةالَ الص نوا م رثكْأَ من 
  .يقهي الباهو ر. »ةًلَزِني من ممهبرقْ أَانَ كَةًالَ صيلَ عمهرثَكْ أَانَكَ

 إال أـا يف     ، متأكدة يف كل حالة    صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   م أن كثرة الصالة على النيب       اعل
  . يوم اجلمعة آكد هلذا احلديث 

 أنـه  صلَّى اُهللا علَيه وسلَّموملا رواه ابن أيب الدنيا عن أنس رضي اهللا تعاىل عنه عن النيب              
ـ  عضرع تمكُتالَ ص نَّإِ فَ ،رِهز األَ مِوالي و اِءر الغ ةلَيي اللَّ  ف ةالَ الص ن م يلَوا ع رثكْأَ«  :قال  يلَ
«.  

 صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    أن النيب    :أنس رضي اهللا عنه   وملا رواه البيهقي يف شعب اإلميان عن        
ـ  تنكُ كل ذَ لَع فَ نم فَ ،اهتلَيلَ و ةعم اجلُ مِوي ي ي ف لَ ع ةالَن الص وا م رثكْأَ «: قال ـ  ه لَ يداًهِ ش 

وشعاًافي ومالق يامة«  .  
  . واهللا أعلم،واحلكمة يف ذلك ما قدمناه يف احلديث العاشر

   . قاله إمامنا الشافعي رضي اهللا عنه؛ يومها: واليوم األزهر، ليلة اجلمعة:والليلة الغراء
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   .ئة مرة وأقله ثالمثا:قال أبو طالب املكي

   .أيت أيضا يف رواية الدارقطين عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف احلديث اآليتيوس
 رواه  . »يه ف يلَ ع ةالَن الص وا م رثكْأَ فَ ،ةعم اجلُ موي :مكُامي أَ لَضفْ أَ نَّإِ« : وورد أيضا   

  . واهللا أعلم، وابن حبان عن أنس، واحلاكم، وأبو داود،أمحد
*****  

  ):  الحديث الرابع والعشرون( 
«  :صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم     قال رسول اهللا     :عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال       

مالَ قَن:ج زى اهللا عنا محداًما م هأَو ه أَلُهتعبس بعكَني لْ أَباًاتفص رواه الطرباين. »احٍب .  
   . أن السبعني يكتبون له الثواب ألف يوم:عناهاعلم أن هذا احلديث م

   . كثرة كتابتهم يف هذه املدة:ماتعإومعىن 
واهللا أعلم ،ر عن اليوم بالصباح ألن الصباح الزم لليوموعب .  

********************        
  ):  الحديث الخامس والعشرون( 
ن كَ عع نِب ب عم ري ة ري اهللاُ ض ت الَع ى عنالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص: 

ـ رى الد قَتا ار ملَ فَ ،ني آم :الَ قَ ةًجرى د قَتا ار ملَ فَ .انرضحفَ،  » ربنوا امل رضحأُ«  ـ انِ الثَّ ةَج ةَي 
ـ  دقَ لَ  اهللاِ ولَسا ر  ي :انلْ قُ لَزا ن ملَ فَ .ني آم :الَ قَ ةَثَالالثَّفَلَما ارتقَى الدرجةَ     ،ني آم :الَقَ س معا ن
منك الي وم ش ئاًي ا كُ  من ا نسمعجِ نَّ إِ «: الَ قَ ،ه يلَرِب ع رض لَ عي ف  ي الدرجـ  فَ ،ىولَ األُ ة  :الَقَ
بعد م أَ ن درك ر ملَان فَ ضم ي فَغلَ ر لْ قُ ،هت: لَ فَ .ني آمم قَا ريانِ الثَّ تالَ قَ ةَي: ب عد م ـ  ذُ ن كرت 
عندلَ فَ هم ي لِّص لَ عيلْ قُ ،كت: لَ فَ .ني آمم قَا ريالثَّ ت الَ قَ ةَثَال: ب عد م أَ ن درأَ ك بويه الك بر ع نده 
   .ماك احلَاهو ر. »ني آم:تلْ قُ،ةَن اجلَهالَخد يملَا فَمهدح أَوأَ
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ويف بعض الروايات ما    . ، وعن اجلنة   اهللا  عنِ دع أي ب  : »دعب«  ومعىن    

   .يؤيده
 وجيوز مع املد لغة     ، وجيوز القصر  ، خفة ميمها مع املد    : أشهرمها ؛ فيها لغتان   »نيآم« و

ـ  قَ : ومعناهـا  ،ني بتشديد امليم   آم : وهي  وفيها رابعة على قولٍ    . اإلمالة : وهي ؛ثالثة اصيند، 
  .ن واملشهور أا حل

   . كيف وأين: مثل، وهي مبنية على الفتح، اسم فعل مبعىن استجب: » آمني« و
مت الدعاء الذي خيـتم     ا هو خ  : أي ؛ اخلامت :- بفتح الباء  -ع  اب والطَّ .ع الدعاء  طاب :وقيل

   .به
   .كذلك يكون:  »آمني«  معىن :وقيل
   . هو اسم من أمساء اهللا تعاىل:وقيل
  . يدفع به عنهم اآلفات ، عباده هو خامت اهللا على:وقيل

وعقوق كلِّ، بهواعلم أن بر الوالدين مأمور منهما كبرية واحد .   
 . وفعل ما يسرمها مما ليس منهيا عنه       ، وفعل اجلميل معهما   ،ن إليهما احساإل: ما هو هروبِ

   . اإلحسان إىل صديقهما:ويدخل يف ذلك
يا ليس باهلني مـع أنـه لـيس         وه تأذ وحنى به الوالد    كل فعل يتأذ  : وأما عقوقهما فهو  

 عبد السالم رمحه اهللا تعـاىل        وتوقف ابن  . جتب طاعتهما يف كل ما ليس حبرام       :وقيل. بواجب
   .ابط العقوقيف ض

 ، آليات شريفة  ؛واعلم أن ي األبوين عن املعصية كنهي غريمها يف الوجوب على الولد           
  . واهللا أعلم .ت على ذلكلَّ د،وأحاديث عظيمة

********************        
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  ):  الحديث السادس والعشرون( 
عبِ أَ ن ي هريةَر ر ي اهللاُ ض ت الَع ى عنأنَّ :ه  بِ الني    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ قَ ص:  »رغأَ م نف 

رذُ لٍج كرت ع ندلَ فَ هم ي لِّص لَ عي، و رغأَ م نف ر أَ لٍج رَِدك ع ندأَ ه بواه الك بلَ فَ رـ  م ي دالَخه 
  .يذمر التاهو ر. »ةَناجلَ

   .واناًه والذ -وهو التراب -غام  أي لصق بالر- كما قالوا -» رغم « ومعىن
  . واهللا أعلم ،فع وض، بالفتح"مغَر"يل فيه ق و،وهو بكسر الغني

********************        
   ): الحديث السابع والعشرون(

  أَبِي ه نع    هنالَى ععي اُهللا تضةَ رريقَالَ      : ر لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيأنَّ الن : »من ى لَّ ص
لَعي ي واجلُ م معثَ ة انِمني م فَ غَ ةًرلَ  اهللاُ ر ذُ ه نثَ وب انِمني س كيـف   ،! يا رسول اهللا   : قيل ، »ةًن 

ـ بِن و كدب ع دمحى م لَ ع لِّ ص مه اللَّ :ولُقُ ي «:  قال ؟،الصالة عليك  يك و ـ ر سولك ـ  الن  يبِ
  .ينِطْقُار الداهو ر. »ةًداح ودقعي و،يماُأل

********************        
   ):الحديث الثامن والعشرون(
ع ن حسن بٍ ي ن علي ر ي اهللاُ ض ع نهالَ قَ :الَا قَ م ر لَ    اهللاِ ولُسلَّى اُهللا عص  ـلَّمسو هي :» 

مذُن كرتع ندفَه خئَطةَالَ الصلَ عيخ رِ طَئَطاجلَيق نة« .ر والطَّاه بي انِر.  
********************        

   : )الحديث التاسع والعشرون( 
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    عن م حم احلَ نِد ب نفي ة رضاهللاُ ي  ع نالَ قَ :الَ قَ ه ر لَّى اُهللا    اهللاِ ولُسص

هلَيع لَّمسو :  »مذُ ن كرت ع ندفَ ه ِسني ةَالَ الص لَ عي خ رِ طَ ئَطاجلَ يق نة« . ر وـ  اه اب ـ  أَ ن ي بِ
عم اص.  

********************        
   :)الحديث الثالثون ( 
احلَ نِع س ن رضاهللاُ ي  ت الَع ى عنه ع  بِن الني    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ قَ ص:  »البـ  يلُخ م ن 

   .هيححي صان فب حن واب،يائس الناهو ر.» يلَ علِّص يملَ فَهدن عتركذُ
********************        

   ):الحديث الحادي والثالثون ( 
ذَي  بِن أَ عر ر ضاهللاُ ي  ع نالَ قَ ه: خ رجذَ ت ات ي أَ فَ مٍوتيت ر اهللاِ ولَس      ـهلَيلَّى اُهللا عص

ـ  ذُ ن م «: الَ قَ ، اهللاِ ولَسا ر ى ي لَ ب :الَ قَ ،»؟اسِ الن لِخبأَ بِ مكُربِخ أُ الَ أَ «: الَقَ فَ موسلَّ كرت 
عندلَ فَهمي لِّصلَ عذَ فَيلأَك بلُخم . »اسِ الناصأَبِي ع ناب اهور.  

الثواب املتقـدم بكلمـة      أنه قادر على حتصيل مجيع       :واعلم أن سبب كونه أخبل الناس     
  . وهذا أعظم البخل ،هخبل على نفسه ب وتركها و،سهلة

********************        
  ): الحديث الثاني والثالثون ( 
ن أَ عسٍن نِب م الك ر ي اهللاُ ض ت الَع ى عنه ع ن ر اهللاِ ولِس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالَ قَ ص:  »

م ا من ع بدنِي م تحابنِي اس قْتأَ لَب حدهم ا صاحببِ ه الداِءع و الَالصة لَ ع بِى الني     ـهلَيلَّى اُهللا عص
لَّمسلَالَّ إِو مفْ يقَرِتا حتى يفَغلَر ها ذُمنوبهما مقَا تدمم نها ومأَا تخر« .ر وأَاه بو يىلَع.  
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صلَّى اُهللا علَيه    أن الصالة على النيب      : الفوائد غري ما تقدم    واعلم أن يف هذا احلديث من     

لَّمسوتغفر ما تقد آمني - غفر اهللا ذنوبنا .رم من الذنوب وما تأخ -.  

********************        
   ):الحديث الثالث والثالثون( 
ع ن رويف ابِن ثَ ع باألَ ت نارِصي ر ضاهللاُ ي  ت الَع ى عنالَ قَ :الَ قَ ه ر ـلَّى اُهللا     اهللاِ ولُسص

 لَّمسو هلَيع:  »ماللَّ :الَ قَ ن هم لِّ ص لَ ع ى محمد أَ ولْزِنقْ املَ هعقَ املُ درب   كدنـ ع يوم الق ـ ي امة 
وجبلَت هفَ شاعيت« .ر واهالب زار،الطَّ وبانِرريبِي الكَي ف،ِاَأل ووسط.  

********************  

   :)الحديث الرابع والثالثون( 
عأَ ن سٍن ر ضاهللاُ ي  ع نالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :» م ن لَّ ص لَى عي 

في يلْ أَمٍوفم رلَة مي متح تى يرقْى معدهن اجلَ منة« .ر وأَاه بو جفَعر ابن سان ن.  
********************  

   ):الحديث الخامس والثالثون ( 
 سلَا ج م« : عن أَبِي هريرةَ رضي اُهللا تعالَى عنه، عن النبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ             

ـ ،ةًر ت اِهللانم مهِيلَ ع انَ كَ الَّم إِ هِيبِ ن  علَى يهوا ف لُّص ي ملَ و يه ف وا اهللاَ ركُذْ ي م لَ ساًلج م موقَ  نْإِ فَ
اَءشذَّ عبمه،نْإِ وفَ غَاَء شلَر مه« .ر وأَاه بو داوغَد ويهر.   

والتوختفيف الراء املهملة   ،بالتاء املثناة من  فوق     -كما قالوا    - ةُر :  وقيل ،قص أي الن : 
عةبِالت.   
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صـلَّى  لى رسول اهللا     احلديث على استحباب ذكر اهللا والصالة ع       دلَّ    

  لَّمسو هلَيم إن تركومها كان نقصا يف       ،  يف كل جملس استحبابا متأكدا للجالسني فيه        اُهللا عوأ 
   .جملسهم

 م         «:  مقتضى قوله  :فإن قلتلَه اَء غَفَرإِنْ شم، وهذَّباَء عإن ذلك مما يعذب     :» فَإِنْ ش 
   . على تركه تركه، مع أنه ليس بواجب حىت يعاقببسبب

قْ حيتمل أن يكون املراد بالعذاب فَ      :قلتال العـذاب املترتـب علـى        ؛ حالة الكمال  د 
 أن الس الذي اجتمعوا فيه ومل يذكروا فيه اهللا          : وحيتمل وهو األقرب أن يكون املراد      ،املعصية

 ومل يوا  لُّص        لَّمسو هلَيلَّى اُهللا ععلى رسول اهللا صديلُل هم في  حال      م قد اجتمعوا على شـر؛ه أ 
       وا على رسول اهللا     لُّألنه لو كان خريا لذكروا اهللا فيه وص   لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص  فِّكَ حىت يذلك  ر 

 والترك مبجرده لـيس     ، وإال فاملآخذة ال تكون إال على ذنب       ،نيعت وهذا احلمل م   ، الس طَغلَ
  . واهللا أعلم، بال خالفذنباً

********************  

   :)الحديث السادس والثالثون( 
ع ن عبد الر حامن ي لَ بِ أَ نِ بلَ :الَى قَ لَي قكَ يت عب اب  ن عجأُ الَ أَ :الَقَ فَ ،ةر هـ  د  كي لَ

هدنَّ إِ ،ةًي بِ الني    لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص خ رج لَ عيلْقُا فَ نان: ي  ا رقَ  اهللاِ ولَس د ع لما كَ نيف ن لِّسم 
لَعيكَ فَ كيفن لِّصلَي عياللَّ:واولُ قُ:الَ قَ؟،ك هملِّ صلَ عى محمدو ى آلِلَعم ـ ح مـ  كَد ا م
لَّصيتى إِلَ عبراهإِيم نكح ميدجِ ميد« .ر واهالب ي ارِخ.  

********************  

   ):الحديث السابع والثالثون ( 
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بِن أَ ع ي سعاخلُ يد رِد ي رضاهللاُ ي  ع نلْ قُ :الَ قَ هان: ي  ا راهللاِ ولَس  ذَ ه الَا السم ـ لَ ع يك، 

 تيلَّا ص م كَ كولسر و كدب ع دمحى م لَ ع لِّ ص مه اللَّ :واولُ قُ «: الَ قَ ؟،كيلَي ع لِّص ن فيكَفَ
إِى  لَعبراهيم، و ارِبك لَ ع ى محمد و ى آلِ لَع م حمكَ د م ا بكْارت ـ ى إِ لَ ع براهيم و ـ ع  ى آلِ لَ
   .يارِخ الباهو ر. »يماهربإِ

********************  

   :)الحديث الثامن والثالثون( 
ع ن عمر نِ ب س ع يد الزرأَ :الَي قَ ق خبي أَ نِرب  و محيد الساعد ي رضاهللاُ ي  ع نأَ ه نهواالُ قَ م: 

ي ا ركَ  اهللاِ ولَس يف ن لِّص لَي عيقُولُوا « :الَ قَ ؟،ك :   دمحلَى ملِّ عص ماللَّه أَ وزاجِوه ذُ وريته 
 مكَما صلَّيت علَى إِبراهيم، وبارِك علَى محمد وأَزواجِه وذُريته كَما باركْت علَى إِبـراهي             

 جِيدم يدمح كارِي . »إِنخالب اهور.  
 بنو هاشم   :صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    املراد بآل النيب     :واعلم أن العلماء رضي اهللا هنهم قالوا      

   . وقال بعضهم غري ذلك،وبنو املطلب
صالة علـى    فكيف تطلب    ، به هبش دون املُ  هبش أن املُ  : وهو ،وهاهنا سؤال قاله بعضهم   

   .؟براهيم عليه السالمإ الصالة على هبِش تصلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالنيب 
وأجيب عنه بأجوبة:   

   . ال للقدر بالقدر؛ أنه تشبيه ألصل الصالة بأصل الصالة:األول
 فكـأن   ،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    أن التشبيه وقع يف الصالة على اآلل ال على النيب            :الثاين

 متصل   »وعلَى آلِ محمد  « :  وقوله ،مقطوع عن التشبيه  »  دمحى م لَ ع لِّ ص مهاللَّ« : قوله
   .مبا بعده
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    رِويفكيـف يطلـب     ، أن آل ابراهيم أنبياء    : وهو ، على هذا سؤال   د 

   .د اإليرادرِ وال ي،جع هذا ألصل الصالةوميكن أن ير، ؟مساواه غري األنبياء باألنبياء
 وآله بالصالة علـى ابـراهيم       صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    أن املشبه الصالة على النيب       :الثالث

 فـإذا قابلنـا     . ومعظم األنبياء صلى اهللا عليهم وسلم آل ابراهيم        ، أي اموع باموع   ،وآله
الـذين هـم    آلل ابراهيم    مثلما   صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   اجلملة باجلملة تعذر أن يكون آلل حممد        

 فيكون ذلك زائدا علـى      ،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم    فيكون ما توفر من ذلك حاصال لنبينا         ،أنبياء
 فمـن   ، واحلاصل من ذلك هو آثار الرمحة والرضوان       ،صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم   احلاصل إلبراهيم   

   .كانت يف حقه أكثر كان أفضل
 فـإذا  ،لٍّصة األمر ا للتكرار بالنسبة إىل كل صالة يف حق كل م     أن هذه الصال   :الرابع

براهيم عليـه الـسالم كـان       إاقتضت يف حق كل مصل حصول صالة مساوية للصالة على           
  . بالنسبة إىل جمموع الصالة أضعافا مضاعفة ال حيصرها العدصلَّى اُهللا علَيه وسلَّماحلاصل للنيب 

   . ألن التشبيه حاصل؛ السؤال وارد:فإن قيل
 وإذا كـان  ،تفاق بالنسبة إىل كل مصل يف كل صالة     باال بأن األمر للتكرار هنا      :يبجِأُ

كذلك فاملطلوب من اموع حصول مقدار ال اية له بالنسبة إىل املقدار احلاصل إلبـراهيم               
   .عليه السالم

اهيم عليـه الـسالم     برإ ال يلزم من جمرد السؤال لصالة مساوية للصالة على           :اخلامس
صلَّى اُهللا   وإمنا يلزم ذلك لو مل تكن الثابتة لرسول اهللا           ،املساواة أو عدم الرجحان عند السؤال     

 لَّمسو هلَيلَّى  لرسول اهللا    ثابتة واحلاصل أن الصالة     ،براهيم أو زائدة عليها   إ مساوية لصالة    عص
  لَّمسو هلَيا ب    اُهللا عكـان   وإذا . والثبوت باآلية الـشريفة    ،براهيم إ صالة بدون السؤال ملساوا

 كـان  صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم كذلك فاملسئول من الصالة إذا انضم إىل الثابت املتقرر للرسول   
 وملك آخر   ماال كما إذا ملك إنسان      هذا وصار   ،اموع زائدا يف املقدار على القدر املسئول      
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 فإذا حصل ذلك كـان      ، النصف لألول منضما إىل ماله     فنسبة هذا حصول ذلك    ،نصفه مثال 

مساعيـل  إ :براهيم عليـه الـسالم    إوآل  . جمموع ما مع األول زائدا على ما مع الثاين باثنني           
 ألن  - كمـا قـالوا    -براهيم بالذكر   ، وخص إ  "الكشاف"وإسحاق وأوالدمها كما قال يف      

� ��	�ـ�    {  قال تعـاىل     .يب غريه  ومل جتمع الرمحة والربكة لن     ،الصالة جاءت من اهللا رمحة    Xـ
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  .إعطاء ما تضمنته هذه اآلية مما سبق إعطائه إلبراهيم
   . ألنواع احملامد أي مستحق، ورد بصيغة املبالغة، مبعىن حممود:محيدو

د، مبالغة من ماجد:وجميدالشرف: وا .   
 ،كالتعليل الستحقاق احلمد جبميع احملامـد      - كما قال ابن دقيق العيد     -فيكون ذلك   

ن احلمـد   إ ف ، ويكون ذلك كالتعليل للصالة املطلوبة     ،وحيتمل أن يكون محيد مبالغة من حامد      
عطاء ملا  واإلفضال  اإل وذلك مناسب لزيادة     ، فحميد قريب من معىن شكور     ،والشكر متقاربان 

   . هلذا املعىنمناسبذلك اد والشرف ك و،األمور العظامهذه يراد من 
  . انتهى ما قاله ابن دقيق العيد رمحه اهللا تعاىل . الزيادة والنماء من اخلري:والربكة

********************  

   ):الحديث التاسع والثالثون ( 
عي كَ بِ أَ نلٍاه ر ضاهللاُ ي  ع نالَ قَ :الَ قَ ه ل  ي راهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص :» ا أَ  يا ب

ـ قاًوش واًب حاتر مثَالَ ثَةلَي لَ لَّكُ و اتر م الثَ ثَ مٍو ي كُلَّ يلَى ع لَّ ص ن م لٍاهكَ ـ  حانَ كَ  اًقّ
لَعنْ أَيي فَغلَر ذُه نوبلْ تاللَّك لَيةذَ ولكالي مِو« .ر واهاب بِ أَني عماص.   
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    ومعانَكَ«  :ىن اًقّ ح   لَينْأَع ي فَغلَ ر أي أشفع لـه     : إىل آخره  » ...ه 

   .وتغفر له ذنوب تلك الليلة وذلك اليوم

********************  

    ):الحديث األربعون( 
عأَ ن ن نِس ب م الك ر ضي  اهللا ت الَع ى عنالَ قَ :الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص:  »

من لَّ ص لَى عي ةًالَ ص و احةًد ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه ع راًش، و من لَّ ص لَى عي ع راًش ى اهللاُ لَّ ص ـ لَ ع يه 
ةًائَم، و من لَّ ص لَى عي كُ ةًائَ م تب ب ين ع ينيه ب ةٌاَءر ن ا  ماقِفَلن و بةٌاَءر م  ارِن الن، ـ أَ و كَسناهللاُ ه  
يومالق يامةم عالش هاِءد « .روالطَّاه بانِري في الصريِغاَأل ووسط.  

  .صلَّى اُهللا علَيه وسلَّموهذا آخر أحاديث الصالة على النيب  



  
  

40  
  خامتة

ي عن ابن مسعود رضي اهللا تعاىل عن       وِر  ـلَّى اُهللا   م أصحابه الصالة على النيب      لَّه أنه عص
 لَّمسو هلَيواولُقُ" : فقال هلم  ،ع: اللهم  اج لْع اَول صتك و رحامتك و بكَراتك لَ ع ى سياملُ د رسلني، 

إِواملُ امِم تقني، و خات بِم النيني، م حمد ع بدك و رسولإِ ،ك اخلَ امِم رِي، ـ قَ و ائـ  اخلَ د رِي، و ـ ر ولِس 
الرحماللَّ .ة هم اب ثْعه اماًقَ م م حوداًم طُبِ يغاألَ ه لُو ون واآلخاللَّ .ونر هم لِّ ص لَ ع ى محمد و ى آلِ لَع 
محمكَد ملَّا صيتإِى لَ عبراهيمو ى آل إِلَعبراهإِ،يم نكح ميدجِ مرواه ابن ماجه". يد.  

 من غري أن يزول ذلك عنه       ،له  أي يتمىن كل أحد أن يكون له مثل ما         ":يغبطه" :ومعىن
  .صلى اهللا عليه وسلم 

ـ  اللَّ ": األوىل يف الصالة أن يقول    : وقال إمامنا الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه         هـ  م لِّ ص 
لَع ى محمد و ى آلِ لَع م حمكَ دم لَّا صيت إِى  لَ عبراهيم و ى آل إِ  لَعبراهلَـى    .  ، يمـارِك عبو 
محمدو ى آلِلَعم حمكَد ا مكْتاربإِى لَ عبراهيمو ى آل إِلَعبراهإِ ،يمنكح ميدجِ ميد ."  

صلي على الـنيب  كل دعاء حمجوب حىت ي   : وروي عن علي رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال        
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .وعن عمر مثله رضي اهللا عنه
من حلف أن يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل الصالة فليقل             : وقال الفقهاء 

ـ  م كَ دمح م ى آلِ لَع و دمحى م لَ ع لِّ ص مهاللَّ " : وهي ،ما قدمناه يف رواية البخاري     لَّا صيت 
إِى لَعبارهإىل آخره..."يم .   

ى لَع و دمحى م لَ ع لِّ ص مهاللَّ" : وهي ،يقول صالة الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه      : وقيل
   ".ونَلُاف الغهرِكْ ذنا عها سملَّكُ وونَراك الذَّهركَا ذَملَّ كُدمح مآلِ

  .ويتجه أن يكون النذر كذلك
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 الصلوات الواردة عنه صلى اهللا عليـه         بني عويظهر يل أن جيم   : قلت    

 يف  "هتيرذُ و هاجِوزأَو" : بزيادة ، فيقول ما قدمناه أوال عن إمامنا الشافعي رضي اهللا عنه          ،وسلم
  .الصالة والربكة

 فأجازه ،واختلفوا يف جواز الصالة على غري النيب صلى اهللا عليه وسلم واألنبياء استقالال            
   . رضي اهللا تعاىل عنهقوم منهم أمحد بن حنبل

اللهم صل علـى آل أيب      :  فال يقال  ، أن ال يصلي على غري األنبياء استقالال       :واألكثرون
  . ولكن يصلي عليهم تبعا،بكر وال على آل عمر وغريمها

: واحتج أمحد حبديث وارد يف صحيح البخاري وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال              
  . »ىفَوي أَبِى آل أَلَ علِّ صمهاللَّ «

 وليس لغريه   ،وأجيب من ذلك بأن هذا حقه صلى اهللا عليه وسلم له أن يعطيه ملن يشاء              
  .ذلك
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  .هلم

  . واهللا أعلم، عليهم صالة اجلنازة إذا ماتوالِّص: وقيل
ـ ي كمـا ب   ،فراد الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عن التسليم         أنه يكره إ  اعلم  و نه 

   .النووي وغريه
ـ  ابٍتي ك  ف يلَى ع لَّن ص م« : وورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         ـ   م لَ ت  ل ز

عـن أيب هريـرة      رواه الطرباين وغريه     . »ابِت الك كلي ذَ ي ف م اس اما د  م ه لَ رفغتس ت ةُكَئالَاملَ
  .رضي اهللا عنه
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 فقد أنكر ذلـك     ، البن أيب زيد املالكي     خالفاً ؛ بدعة "وارحم حممدا " :واعلم أن زيادة  
 وهذا املذكور يف األذكـار      ".أذكاره"نه النووي رمحه اهللا تعاىل يف        وبي ،عليه ابن العريب منهم   

معتركَ فقد ذَ،ن رسالن الب"مفتاح دار الفالح" كما يف    ضأن لذلك أصالر ،م تبـذلك  بـاً قِّع 
أن ما ذكره ابـن أيب زيـد        و ، فعلم أنه ليس بدعة    ،مقالة النووي رمحه اهللا تعاىل تبعا ملن قبله       

   . فاستفده،صواب
 اللهم على سـيدنا حممـد       وصلِّ ، ونعم الوكيل   اهللا  وحسبنا ، وباهللا التوفيق  ،واهللا أعلم 

 واهللا ، إنك محيد جميـد   ،براهيمإبراهيم وعلى آل إ   ته كما صليت على     وعلى آله وأزواجه وذري   
 جباه من أويت احلكمـة وفـصل        ، ونسأله من فضله حسن املآب     ، وهو املوفق للصواب   ،أعلم

  .اخلطاب

  انتهى
  حبمد اهللا وحسن توفيقه
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   :)1(فاملصنترمجة 
 املصري الـشافعي ،   سعيد احلُسيين األرميوينمجال الدين يوسف بن عبد اهللا بن: هو

وهو أحد تالميـذ جـالل       .من أهل أرميون من قرى غربية مصر        إمام حمدث مفسر فاضل،     
  . الدين السيوطي

ن بـن علـي بـن أيب بكـر     ابرهان الدين إبراهيم بن عبد الرمح الشيخ  : ومن تالميذه 
علي الشهرزوري نزيـل دمـشق ،       العالمة منال   ، و أخو الشيخ مشس الدين العلقمي    ،  العلقمي

  . عبد السالم بن ناصر الدين الدمياطي الشافعي ، وغريهم الشيخ و
   : مؤلفاته من
  . أربعون حديثًا تتعلق بآية الكرسي-1
  ) . اهللا أحد قل هو(  املعتمد يف تفسري -2
  . رسالة يف جتويد القرآن -3
  . نيأخبار اخللفاء والسالط  حتفة األساطني يف أخبار بعض-4
  ) .قل هو اهللا أحد (  أربعون حديثا يف فضل -5
  . تفسري الغريب يف اجلامع الصغري -6
  .- صلى اهللا عليه وسلم- بذل احملصول يف الصالة على الرسول -7
  .- صلى اهللا عليه وسلم - األربعون حديثا يف الصالة على النيب -8

  .  هـ958تويف سنة 
  

                                                           

، معجـم املـؤلفني     2/564، هدية العارفني    241ـ8/240، األعالم   8/322 شذرات الذهب    :نظر ترمجته يف  ت -1
3/313. 
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 بربكته اخلاص والعام، أمحـده       نبيه بأفضل الصالة والسالم، وعم      الذي خص  احلمد هللا 

ن ال إلـه إال     أ وأشهد   نقمة،على أن هدانا بنيب الرمحة، وأشكره إذ دفع عنا بالصالة عليه كل             
، صلى اهللا عليه وعلى آله      دا عبده ورسوله املصطفى املختار    ن حمم أاهللا الواحد الغفار، وأشهد     
م  وسـلَّ  ، ومداد كلماتـه   ، وزنة عرشه  ، ورضا نفسه  ، عدد خلقه  ،وأصحابه وأزواجه وذريته  

ومد وكَجم ما أجرى اهللا للمصلي عليه أجرا، وصلى اهللا بالصالة الواحدة عشرار.  
)وبعد:(  

يـذ احلـافظ    فيقول فقري رمحة ربه الغين، يوسف بن عبد اهللا احلسيين األرميـوين، تلم            
هذه أربعون حديثا يف فضل الصالة والسالم على سيد ولد آدم حممد عبد             : السيوطي رمحه اهللا    

 رجاء أن أدخل يف قوله صلى اهللا        ،اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، مجعتها من كتب عديدة         
  . »ا سمعهانضر اهللا امرِءاً سمع مقَالَتي فَوعاها فَأَداها كَم «: عليه وسلم 

من حفَظَ علَى أُمتي أَربعني حديثاً من سنتي أَدخلْته          «: ويف قوله صلى اهللا عليه وسلم       
   .» كُنت لَه شفيعاً وشهِيداً يوم القيامة «: ، ويف رواية»يوم القيامة في شفَاعتي

 موجبا للفوز لديه، إنه حسيب      ،اهللا خالصا لوجهه الكرمي    جعله   ، باألئمة األعالم  واقتداًء
  .وكفى

********************  
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  ): الحديث األول (     

عن أيب هريرة عبد الرمحان بن صخر الدوسي رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صـلى اهللا                 
 ،ه مـسلم   روا .» راًشا ع ه بِ هيلَ ع ى اهللاُ لَّ ص ةًداح و ةًالَ ص يلَى ع لَّ ص نم« : عليه وسلم قال  

  .ود، والترمذي، والنسائي، وابن حبانووأبو دا

********************  

  ):الحديث الثاني ( 
أَصبح النبِي صلى اهللا عليه وسلم يومـا        : عن أَبِي طَلْحةَ اَألنصارِي رضي اهللا عنه، قَالَ       

، يرى في   ، أَصبحت طَيب النفْسِ   اِهللايا رسولَ   : طَيب النفْسِ، يرى في وجهِه أَثَر الْبِشرِ، قَالُوا       
من صلَّى علَيك من    : ، فَقَالَ   ، عز وجلَّ  جلْ، أَتانِي آت من ربي    أَ «: ، قَالَ وجهِك أَثَر الْبِشرِ  

           يس رشع هنا عحمو ،اتنسح رشا عبِه اُهللا لَه بالَةً، كَتص كتأُم  ،ئَات]     رـشع لَـه فَعرو
اتجرا]دثْلَهم هلَيع دررواه اإلمام أمحد، وإسناده جيد. » ، و.  

ـ  ر نَّد، إِ محا م ي: القَ، فَ كلَي املَ انِت أَ هنإِ« : وعند النسائي بلفظ     بك ـ  ي ـ أَ: ولُقُ ا م
يرضأَ يك نالَ ه  ي لِّص لَي عيأَ ك حالَّ إِ د لَّصيت لَ عيه ع راًش الَ، و ي لِّسم لَ عيأَ ك حالَّ إِ د لَّ سمت 
لَعيهع راًش« .  

  .» بي رى أَلَب: تلْقُفَ« :  رواية عند ابن حبانويف

********************  

  ):الحديث الثالث ( 
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 صلَّى اُهللا علَيه وسـلَّم    من صلَّى علَى النبِي      « :عن عبد اِهللا بنِ عمرو بنِ العاص قَال       

  رواه أَحمـد   . »من ذَلك أَو ليكْثـر    ، فَلْيقْللْ   واحدةً صلَّى اُهللا علَيه ومالَئكَته سبعني صالَةً      
  .بإسناد حسن موقوفاً

********************  

  : )الحديث الرابع ( 
سمعت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يخطُب        : لَعن عامر بنِ ربِيعةَ رضي اُهللا عنه قَا       

؛ فَلْيقلَّ عبـد    ]ما صلَّى علَي  [من صلَّى علَي صالَةً لَم تزل املَالَئكَةُ تصلِّي علَيه           « :ويقُولُ
ركْثيل أَو كذَل ند، وابن أيب شيبة، و. »ممأَح اهوابن ماجه، وإسناده جيدر.  

********************  

  : )الحديث الخامس( 
من صـلَّى   « : قَالَ رسولُ اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم      : عن أَبِي كَاهلٍ رضي اُهللا عنه قَالَ      

  لَيكُلَّع   اترمٍ ثَالثَ موي ،    اترثَالَثَ م لَةكُلَّ لَياً   ، وبي   حقاً  لوشإِو  ،لَ  لَيقّاً عى اهللاِ كَانَ ح 
أَنْ يفغوبذُن رمِ هوالي كذَلو لَةاللَّي لْكم. » تاصأَبِي ع ناب اهور.  

  .أبو كاهل له صحبة: وقال ابن منده

********************  

  :  )الحديث السادس( 
ـ  اهللاِ ولُس ر الَقَ: الَ قَ هن ع  اهللاُ يضرعن جابر بن عبد اهللا       ى اُهللالَّ صـ لَ ع يهـ  و لَّسم : »

ـ  ،اِءن املَ  م هَألم فَ هحد ق ذَخ أَ هيقَالعق م لَّا ع ذَ إِ باك الر نَّ إِ .كَقَدحِ الراكبِ ي  ونِلُعجتالَ  نْإِ فَ
 ؛ا فيـه اق مره أَالَّإِ و برِ ش بِري الش  ف ةٌاجح ه لَ انَ كَ نْإِ و أَضو ت وِءضي الو  ف هتاجت ح انكَ
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    اجونِلُع ي أَ ي فلِو الد اِءع، و ف ي وسط الد اِءع، و ف رِي آخ  الـد رواه  . »اِءع 

  . والطرباين حنوه،عبد الرزاق يف مصنفه

********************  

  : )الحديث السابع ( 
عبِ أَ ن ي الدراِءد ع ويم ر رضاهللاُ ي  ع نالَقَ: الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس  ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه و لَّسم : »من 

لَّص ى حني ي بِصح ع راًش و حني ي ِسم ي عأَ راًش دكَرته فَ شاعيت «. ر والطَّ اه بانِر ي ف ي معـ ج مه 
  .ديا جمهدح أَنِيادنسإِري بِبِالكَ

********************  

  : )الحديث الثامن( 
ن أَ عبنِ سٍن  م الك رضُهللا ا ي ع نالَقَ: الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس  ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه ـ  و لَّسـ  «: م من 

لَّص لَى عي ةًالَ ص و احةًد ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه ع راًش، و من لَّ ص لَى عي ع راًش ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه ةًائَ م، 
ومن لَّ ص لَى عي كَ ةًائَ م تلَ  اهللاُ ب ه ب ين ع ينيه ب ةًاَءر م  اقِفَن الن و بةًاَءر م  ارِن الن ـ أَ و كَسناهللاُ ه  
يمِوالق يامةم عالش هاِءد« . روالطَّاه بانِراَألي ي فوسط،و الصريغ.  

********************  

  :  )الحديث التاسع( 
ع ن عبد الر حمبنِ ان  ع قَى الثَّ يسفي رضاهللاُ ي  ع نالَقَ: الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس  ى اهللاُ لَّ ص ـ لَ ع يه 

ولَّسم : »من لَّ ص لَى عي ف  ي يمٍو خ ِسمني م ةًر افَ صحتالَ املَ هةُكَئ ي وم الق يامة «. ر وـ  اه  ظُاف احلَ
ابن بكَشوال في كالقُابِت ربلَة ه.   

********************  
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  : )احلديث العاشر ( 

      هنالَى ععي اُهللا تضةَ رريرأَبِي ه نالَقَ:  قَالَ ع ر قَـالَ       اهللاِ ولُس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص : »
      ،اطرلَى الصع ورن لَيالَةُ عالص      رم انِنيثَم ةعاجلُم موي لَيلَّى عص نم     ـوبذُن اُهللا لَه ةً غَفَر 

انِنيةً   ثَمنقُولُ« : ، كيف الصالة عليك؟، قال   !يا رسول اهللا  : ، قيل » سلَـى  : يلِّ عص ماللَّه
رواه ابن شـاهني والـضياُء      . »محمد عبدك ونبِيك ورسولك النبِي اُألمي، ويعقد واحدةً         

،نِهني سقُطْنِي فاروالد يسقَالَاملَقْدو  :نسيثٌ ححد.  
********************  

  : )الحديث الحادي عشر ( 
ـ ى علَّ صن م«: ملَّس وهيلَ عى اُهللالَّ ص اِهللاولُس رالَقَ: الَ قَهن ع اُهللارضيعن أيب ذر    يلَ

يواجلُم معغُة فرلَت ذُه نوبئَا متيرواه الديلمي يف مسند الفردوس » امٍ ع.  
********************  

  : )الحديث الثاني عشر ( 
ن أَ عسٍن رضاهللاُ ي  ع نالَقَ: الَ قَ ه ر اهللاِ ولُس  ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه و لَّسقْ أَ نَّإِ« : مركُب ـ م م ى ن

يوم الق يامة لِّي كُ  ف م وثَكْ أَ نٍطكُرم لَ عى ةًالَ ص ف  ي الدناي، ومن لَّ ص لَى عى ي ف ي اجلُ مِو ـ م عة 
لَولَياجلُ ة معقَ ة لَ ى اهللاُ ض ه ةَائَ م ح اجة، س بعني م ن ح واآل جِائ خرة، الَثَ وثني م ن ح وجِائ الد ناي، 
ـ  نِربِخ ي ،اايدم اهلَ كُيلَ ع لُخدا ت مي كَ رِبي قَ  ف هلُخد ي كاًلَ م كلذَ بِ  اهللاُ لُكِّو ي مثُ ـ  ي م ى لَّن ص
لَعبِ ى اسمه و نبِسه و عشريتبِثْأُ فَ ،هته ع ند ي ف ي صيفَحة ب يذكره البيهقي يف اجلزء الذي      ."اَءض 

ي تو م دعي ب ملْ ع نَّإِ« :  وزاد يف آخره     ، وابن عساكر  ، وابن بشكوال  ،ذكر فيه حياة األنبياء   
   . »ياتيي حي فملْعكَ
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 ةر م ةَائَ م مٍوي ي  ف يلَى ع لَّ ص نم «: ورواه ابن النجار عن جابر يرفعه         

  . »اهيندا لهن منيثالَثَ و،هترا آلخهن منيعب س،ةاج حةَائَ مه لَى اُهللاضقَ

********************  

   ):الحديث الثالث عشر( 
« : ل اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        قال رسو : عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه قال        

من لَّ ص لَى عي ف  ي يلْأَ مٍوف م رلَ ة م ي مت ح ت ى ير قْى معده ن اجلَ  منرواه ابن شـاهني    . »ة ، 
ـ م اجلُ مِوي ي  ف يلَى ع لَّ ص نم «:  ولفظه ، واحلافظ رشيد الدين   ،والضياء املقدسي  عإىل  »...ة 

  .آخره
  . »ةناجلَ بِرشبى يتح «: ند أيب الشيخويف لفظ ع

********************  

  : )الحديث الرابع عشر ( 
 نَّإِ« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال        

  . وابن حبان،رواه الترمذي. » ةًالَ صيلَ عمهرثَكْ أَةامي القموي ي بِاسِى النلَوأَ
ـ  أَ يلَ ع نَّدرِيلَ« : وروينا يف بعض اآلثار عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال           ـ  اموقْ ي وم 

القيامةا أَ مفُرِعهثْكَ بِالَّ إِمرةالَ الصةلَ عذكره عياض يف الشفاعة.» ي .   
 الَّ إِ ئاًي ش ونَبتكْ ي  الَ ورٍ ن ن م مهمالَقْ أَ ةَكَئالَ املَ نَّإِ «: وعنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال      

ةَالَالص لَ عي و ى أَ لَعلِه ب يفصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم تـسليما         ،من كتاب الشرف    »يت 
  . وقال القائلون ، ما كتب الكاتبون،كثريا

********************        
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  :)الحديث الخامس عشر (

 مو يانَا كَذَإِ« :  عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا    : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
 - يبِى الن لَ ع ةًالَ ص اسِ الن رثَكْ أَ ةعم اجلُ ةَلَيلَ و يسِم اخلَ مو ي ونَبتكْ ي ةًكَئالَ م  اهللاُ ثَع ب يسِماخلَ
لَّصلَى اهللا عيهو لَّسذكره ابن بشكوال . »- م.  

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه       ،ي اهللا عنه  وروى الديلمي يف مسند الفردوس عن علي رض       
ـ م اجلُ ةَلَي لَ الَّ إِ ونَطُبِه ي  الَ ورِن الن وا م قُل خ ةًكَئالَ م  هللاِ نَّإِ« : وسلم قال  عة ـ  و يواجلُ م ـ م عة، 

 ةَالَ الـص  الَّ إِ نَوبتكْ ي  الَ ورٍ ن ن م يساطرقَ و - ةض من ف  :يوِور – بٍهن ذَ  م مالَقْ أَ ميهِديأَبِ
لَعبِى النيى اُهللالَّ صلَ عيهو لَّسم «.  

********************  

  :)الحديث السادس عشر(
 لَها أَ نيلَى ع لَّا ص ذَى إِ فَو األَ الِيكْامل بِ الَتكْ ي نْ أَ هر س نم" : عن علي رضي اهللا عنه قال     

البيلْ فَ تاللَّ: لْقُيهم اج لْع لَ صاوتك و بكَراتك لَ ع ى محمد بِ الني أَ وزاجِوأُ ه مهـ  ات  نينِمؤ املُ
رِذُويتهأَ ولِهب يتكَه ملَّا صيتى إِلَ عبراهإِ،يم نكح ميدجِ مرواه النسائي ".يد .  

********************  

   : )الحديث السابع عشر(
 دعا قَ م« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : العن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه ق       

 مهِيلَ ع انَ كَ الَّ إِ ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّ ص يبِى الن لَ ع ونَلُّص ي الَ و ،يه ف  اهللاَ ونَركُذْ ي  الَ داًعقْ م موقَ
حسةًري ومالق يامةنْإِ ود وا اجلَلُخوابن ماجه، والنسائي، وأبو داود،ي رواه الترمذ. »ةَن .   
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  اهللاِ رِكْ ذ رِيى غَ لَوا ع قُرفَ ت م ثُ مو قَ عمتا اج م« : ويف لفظ عن جابر         

عزو لَّجو الَصةإِالَّ ى لَ ع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيقَالنامأَن وا عننِتم يفَ جِنة« .   

********************        
  : )ثامن عشر الحديث ال( 

      هناُهللا ع يضرِي راخلُد يدعأَبِي س نقَـالَ     ،ع هأَن لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عولِ اِهللا صسر نع  :» 
         هائعي دقُلْ فقَةٌ فَلْيدص هدنع كُنت مٍ لَملسلٍ مجا رمأَي :     كـدبع ـدمحلَـى ملِّ عص ماللَّه

كَا         وز ا لَههفَإِن ،اتملاملُسو نيملاملُسو ،اتنماملُؤو نِنيملَى املُؤلِّ عصو ،كولسةٌر« .  ناب اهور
هيححي صانَ فبح.  

********************  

  : )الحديث التاسع عشر  (
البخيـلُ مـن    « : لَيه وسلَّم   رسولِ اِهللا صلَّى اُهللا ع    قَال  : عنِ علي رضي اُهللا عنه قَالَ     

      لَيلِّ عصي فَلَم هدنع تروقـال   ، واحلـاكم  ، وابن حبان  ، وابن ماجه  ،رواه النسائي . »ذُك 
  .حديث حسن صحيح: الترمذي

  . »يلَ علِّص يملَ فَهدن عترك ذُن ماسِ النلَخب أَنَّإِ« : ويف لفظ عن أيب ذر مرفوعا 
  . »يلَي علِّص يالَ فَهدن عركَذْ أُنْ أَلِخن الب مئٍرِ امبِسحبِ« : ويف لفظ 
رواه القاضـي    . » يلَي ع لِّص ي الَ فَ هدن ع ركَذْ أُ نْ أَ اًح ش ئٍرِ ام بِسحبِ« : ويف لفظ   

  .إمساعيل

********************  

  ): الحديث العشرون ( 
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ـ   هللاِ نَّ إِ «: لنيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال        عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن ا        س يةًار 

مالَ املَ نكَئذَ إِ ،ة ا موا بِ رالَ، قَ رِكْ الذِّ قِلَح ب عضهم ل باقْ: ضٍععذَإِوا، فَ د ا دا القَ عوأَ م من ى لَوا ع
دعهِائذَإِ، فَ م لُّا ص لَوا ع بِى الني ى اُهللالَّ صلَ عيهو لَّسملُّ صوا معهمح تفْى يـ غُر ـ  يموا، ثُ  ولُقُ
بعضهمل بطُ: ضٍعوبى لهِءالَؤي جِرونَعم لَوراًفُغ هرواه ابو سعيد القاضي يف فوائده  . » م.  

********************  

  : )الحديث الحادي والعشرون ( 
« : اهللا عليه وسلم قال    أن رسول اهللا صلى      ،عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه       

ـ  ل ةَالَ ص الَ، و هيلَ ع  اهللاِ مر اس كُذْ ي م لَ نم ل وَءض و الَ، و ه لَ وَءض و  الَ نم ل ةَالَ ص الَ مـ  ن  م لَ
يلِّصلَ عبِى النيى اُهللالَّ صلَ عيهو لَّسمالَ، وةَالَ صل ملَن مي حاَألب نصماجه رواه ابن . »ار.  

********************  

  : )الحديث الثاني والعشرون (
 نِيدب ع نا م م «:  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال         ،عن أنس رضي اهللا عنه    

متحابنِي ي سقْتأَ لُب حدهم ا صاحبه و يلِّصيان        لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص بِيلَى النلَ الَّإِع م فْ يـ رِت ا قَ
حتى يفَغلَر ها ذُمنوبهما مقَا تدمم نها ومأَا تخرواه أبو يعلى . » ر.  

********************  

  : )الحديث الثالث والعشرون ( 
:  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال    ،عن عبد الرمحان بن مسرة رضي اهللا عنه       

 هتالَ ص هتاَءج فَ ،ةًرو م بحي و ،ةًر م اطرى الص لَ ع فحزي ي تم أُ ن م الًج ر ةَحارِ الب تيأَي ر نإِ« 
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    لَعأَ فَ يذَختبِ ه يدقَأَ فَ هامته لَ ع ى الصراط ح ـ  ت ى جرواه  . احلـديث  »...از 

  . بإسناد ال بأس به ، والطرباين يف معجمه الكبري،احلكيم الترمذي

********************  

  : )بع والعشرون الحديث الرا( 
 « :يا رسولَ اِهللا أَأَجعلُ ثُلُثُ صالَتي علَيك؟، قـال        : أَنَّ رجالً قَالَ   :عن حبان بن منقذ   

    ئْتإِنْ ش ،معقال الثلثني؟،: قال،  »ن : »  معفصاليت كلها يا رسـول اهللا؟، قـال        :  قال ،»ن
     لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عإِذَ « :رسول اهللا ص           ـكترآخو اكينرِ دأَم نم كما أَهاُهللا م يككْفنْ ي« .

  . بإسناد ال بأس به ، يف معجمه الكبريرواه الطَّبرانِي

********************  

  :)الحديث الخامس والعشرون ( 
ي والنيب صلى اهللا عليـه وسـلم   كنت أصلِّ: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال       

 بالصالة على النيب صـلى اهللا عليـه         م ثُ ،ناء على اهللا   بالثَّ  بدأت ما جلست  فل ،وأبو بكر وعمر  
 أخرجـه  . »!هطَع تلْ س،!هطَع تلْس« :  فقال صلى اهللا عليه وسلم    ، لنفسي  مث دعوت  ،وسلم

  .حسن صحيح:  وقال،الترمذي
ـ  حابج ح اِهللانيب وهني بالَّ إِاٍءعن دا مم« : ويف لفظ عن علي يرفعه قال  ـ ت ى يى لّص

لَع بِي الني ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه و لَّسذَإِ فَ ،م لَّا ص لَى عيه ان خرق احل جاب، و اسجِتيب الد نْإِ فَ ،اءع 
 ، والترمذي عـن عمـر     ، رواه احلسن بن عرفة مرفوعا     .» اءعب الد جتس ي م لَ هيلَ ع لِّص ي ملَ

  .ين عن عليوالطربا

********************  
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  : )الحديث السادس والعشرون ( 

ـ  نم« : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       ِس ني 
ةَالَالصلَ عأَي رِ طَأَطَخاجلَيق نرواه ابن ماجه .» ة .  

********************  

  : )الحديث السابع والعشرون ( 
ـ  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     : نه قال عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا ع        من 

 دمحى م لَ ع لِّ، ص ةمائ القَ ةالَالص، و ةام الت ةوع الد هذ ه ب ر مهاللَّ: يادني املُ ادن ي ني ح الَقَ
وارضع الَضاًا رِن س طَخب عد؛هاس تجلَ اُهللااب السين رواه ابن .» ه.  

********************  

  : )الحديث الثامن والعشرون ( 
رغم أَنـف   « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

     لَيلِّ عصي فَلَم هدنع ترلٍ ذُكجـلَ أَنْ           رقَب لَخسان فَانضمر هلَيلَ عخلٍ دجر فأَن مغرو ،
ـ             يغفَر لَ  اجلَن الَهخـدي فَلَـم ربالك اهوأَب هدنع رَِكلٍ أَدجر فأَن مغرو ،رواه أمحـد   . »ةَ  ه

  .والترمذي

********************  

  : )الحديث التاسع والعشرون ( 
 دحن أَ ا م م «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      

يلِّسملَ عالَّ إِير اُهللاد لَ عير وحي حى أَتردلَ عيبإسناد جيد ، وأبو داود، رواه أمحد» ه .  

********************  
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  : )الحديث الثالثون (     

«  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       : عن عمار بن ياسر رضي اهللا تعاىل عنه قال        
الَئقِ، وهو قَائم علَى قَبرِي إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ،          أَعطَى ملَكاً من املَالَئكَة أَسماع اخلَ       اهللاَ إِنَّ
ـ  و هماس ِ - ب نالَ فُ ن ب نٌالَ فُ ،دمحا أَ ي : الَ قَ الَّ إِ ةًالَ ص يلَي ع لِّصي ي تمأُن   م دح أَ سيلَ مِاس 
ـ  يلَى ع لَّ ص ن م هن أَ لَّج و ز ع ب الر نم ض ،اذَكَوكَذَا   كيلَى ع لَّ ص - يهبِأَ ةًالَ ص ـ  و احةًد 

ى اهللاُ لَّص لَ عيبِ ه اه ع راًش، نْإِ و ز اد ز من طرق   ، وابن عساكر  ، رواه البزار يف مسنده    .»  اهللاُ اد 
  .خمتلفة

********************  

  : )الحديث الحادي والثالثون ( 
ـ  « :  عليه وسـلم   قال رسول اهللا صلى اهللا    : عن أوس بن أوس رضي اهللا عنه قال        من 

ـ ةُقَع الص يهف، و ةُخفْ الن يهف، و ضبِ قُ يهف، و م آد قل خ يه، ف ةعم اجلُ مو ي مكُامي أَ لِضفْأَ وا رثكْأَ، فَ
لَعي م ن الَ الصة ف نَّإِ فَ ؛يه الَ صكُتم م عرةٌوض لَ عض  وكيـف تعـر  ،يا رسول اهللا : ، قالوا  »ي
 اِءيبِن األَ ادسج أَ ضِرى األَ لَ ع مر ح  اهللاَ نَّإِ« : ، فقال ؟-يتل يعين ب  -تمرِالتنا عليك وقد أَ   ص
  . والدارمي، والنسائي، رواه أبو داود.»

********************  

  : )الحديث الثاني والثالثون ( 
ـ  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       مـ  ن  أَر قَ

ـ  طَ دقَ فَ ؛هب ر رفَغتاس و ،ملَّس و هيلَ ع ى اهللاُ لَّ ص يبِى الن لَى ع لَّص و ،ب الر دمح و ،آنَرالقُ  بلَ
  . رواه البيهقي يف الشعب، وفيه أبان بن عباس، وهو ضعيف.» هانظَ من مرياخلَ
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********************  

  : )الحديث الثالث والثالثون ( 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يف          :  بكر الصديق رضي اهللا عنه قال      عن أيب 

 رفَغتن اس م، فَ ارِفَغتس اال دن ع مكُوبن ذُ مكُ لَ به و د قَ لَّج و ز ع  اهللاَ نَّإِ« : حجة الوداع يقول  
 مو ي هيعف ش تن كُ يلَى ع لَّ ص نم، و هانيز م حج ر  اهللاُ الَّ إِ هلَ إِ الَ: الَ قَ نم و ،ه لَ رف غُ ةقَاد ص ةينِبِ

القيامبسند جيد ، واحلسن بن أمحد البناء، والنسائي،دو رواه أبو داو. »ة .  

********************  

  : )الحديث الرابع والثالثون ( 
ـ  «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه قال        من 

 رواه  .» ابِت الك كلي ذَ  ف ئرِا قُ  م رٍجي أَ  ف لْز ي م لَ يلَ ع ةًالَ ص هع م بتكَ، و ماًلْي ع ن ع بتكَ
  .ابن بشكوال 

ى لَّ ص ن م «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
لَعي ف  ي كلَ ابٍت م ت الَ املَ لْزةُكَئ ت ستغفلَ ر ه م  ا دام اس م ي ف ي الكرواه الطـرباين يف     .» ابِت 

  .معجمه الكبري، وأبو الشيخ يف الثواب

********************  

  : )الحديث الخامس والثالثون ( 
ـ  أَ نُذُ أُ تنا طَ ذَإِ «: عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفعه             حكُدم 

  . رواه الطرباين.» يلَ علِّصيلْي، ونِركُذْيلْفَ
  . »رٍيخي بِنِركَ ذَن م اُهللاركَذَ: لْقُيلْو « : ويف رواية حممد بن إسحاق بن خزمية
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    ********************  

  : )الحديث السادس والثالثون ( 
ي لِّص ي دب ع نا م م « :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : عن أنس رضي اهللا عنه قال     

لَعي ةًالَ ص تعيماًظ ل الَّي إِ قِّح لَ خاُهللا  قمذَن لالقَك لِولَكاًلَ م هـ  ج نـ  بِاح ـ ج وقِرِشاملَ ناح 
ـ  لَ إِ هيلَي ع لِّص ي وه فَ ،يبِى ن لَى ع لَّا ص مي كَ دبى ع لَ ع لِّص : هلَاُهللا   ولُقُي، و بِرِغاملَبِ ى يمِو 

القياموزاد   ، وحفص بن شاهني   ،ال رواه ابن بشكو   .» ة  :» رِوالَجـ  ه ف  ـ ي ت األَ ومِخ ضِر ،
وعقُنهوِلْ ميت حتالع شِر «.   

********************  

  : )الحديث السابع والثالثون ( 
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا تعاىل عنهما أنه مسع رسول اهللا صـلى اهللا                  

ى لَّ ص ن م نَّإِ فَ ،يلَوا ع لُّ  ص  مول، ثُ قُا ي  م لَثْوا م ولُقُ، فَ نَذِّؤم املُ تعما س ذَإِ «: عليه وسلم يقول  
لَعي م كَ ةًر تاهللاُ ب  لَ عيبِ ه ه ا عثُ راًش ،م لُ س وا لي الو إِ فَ ،ةَيلَسنه ا مةٌلَزِن ي اجلَ  فنالَ ة  ت نبالَّي إِ غ 
لعبد م ن ع باهللاِ اد  أَ، ورأَونَكُ أَ نْأَو  ج نو، فَا همنلَأَ سل يالو ةَيلَسلَّ حت  لَـه  فَالـشةُاع« . 

  .رواه مسلم

********************  

  : )الحديث الثامن والثالثون ( 
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         : عن رويفع بن ثابت رضي اهللا تعاىل عنه قال        

 . »الـشفَاعةُ  وأَنزِلْه املَقْعد املُقَرب يوم القيامة وجبت لَه         اللَّهم صلِّ علَى محمد   : من قَالَ «
  .رواه الطرباين يف معجمه الكبري
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********************  

  : )الحديث التاسع والثالثون ( 
 « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم        : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال       

 ، رواه الطرباين يف معجمه األوسط     .» رِهز األَ مِوالي و اِءر الغ ةلَيي اللَّ  ف يلَ ع ةالَن الص وا م رثكْأَ
ـ  ت مكُتالَ ص نَّإِفَ« : واحلافظ خلف بن عبد امللك يف كتاب الصالة له، وزاد            عرض ـ  ع ، يلَ

  .» رفغتسأَ ومكُو لَعدأَفَ

********************  

  : )الحديث األربعون ( 
ـ  فـاً قو م لَّج و ز ع ى اهللاِ لَ ع م آلد نَّإِ" : مر رضي اهللا عنهما قال    عن عبد اهللا بن ع     ي  ف

ـ  إِ هدلَ و ن م ه بِ قلَطَن ي نى م لَ إِ رظُن ي ،وقح س ةٌلَخ ن هنأَ كَ انرضخ أَ انبو ثَ هيلَ ع ،شِر الع يحِسفَ ى لَ
ـ ى رلَ إِرظَ نذْ إِكلى ذَلَ عما آد نيبفَ:  قال .ارِى الن لَ إِ هدلَ و ن م ه بِ قلَطَن ي نى م لَ إِ رظُني و ،ةناجلَ لٍج 
مأُ ن مة م حمد ى اهللاُ لَّ ص لَ عيه و لَّسم ي لَطَنبِ ق لَ إِ ه فَ ارِى الن ،يناد ي آدم : ا أَ يحمـ  د ا أَ  يـ ح مد! ،
 عرهأَ و رزئْ امل دشأَ، فَ ارِى الن لَإِ ه بِ قلَطَن ي كتم أُ ن م لٌجا ر ذَه: ولُقُي، فَ !رِشا الب با أَ  ي كيبلَ: ولُقُيفَ
الَ املَ رِثَي أَ فكَئولُقُأَ، فَ ة : ي ا رلَس ر ب وا، فَ فُي قونَولُقُي :نحن ظُالَ الغ الش دالَّ اد ذالَ ين  ن عي اهللاَ ص 
ا أَ ممرن ا، وفْنلُع م  ا نؤميِا أَ ذَإِفَ. رس بِ الني ى اهللاُ لَّص لَ عيه و لَّسقَ مبض لَ ع ى لحيتبِ ه يده الي سى، ر
وقَ: ولُقُيد و عدالَ نْي أَ نِت  ت نِزِخ ي أُ ي فمفَ ،يت أْيت ي الناُءد م ن ع ند الع أَ :شِر ـ ط يع وا مـ ح داًم، 
ورد ذَوا ه ا العبأُ فَ،امِقَى املَلَ إِ درِخجم نح اقةًطَي بِرِجب ياَأل كَاَءضنلَملْأُ فَةقيهفَّي كَا فةامل  يـزان 
اليمن أَى، وبِ : ولُقُا أَ نفَ ، اهللاِ مِس ترجاحلَ ح سنات لَ ع ى السئَيفَ،ات ينىاد:س عدـ  و سعـ د  ،هد جِ
لَقُثَوت م ازِوينه، طَ انوا بِ قُلى اجلَ لَ إِ هنفَ ،ة ولقُي :ي ا رلَس ر ب فُي ق وا حى أَ تلَأَس ذَ ه ا العبـ  د  ميرِ الكَ
لَع ى ربفَ ه ،ي أَ بِأَبِ : ولُقُينت أُ ويم! ا أَ  محسن و جهك! أَ، وحسن قَلُ خك! م ،أَ ن نـ ؟، فَ ت  دقَ



  61  
ـ د، ومح مكيبِا ننأَ: ولُقُأَي، فَتبر غُ تمحري، و ترثْي ع نِتلْقَأَ     هذـ ه الَ صتك 

 رواه ابن السمعاين يف أول ذيل تـاريخ         ."ا  هيلَ إِ ونُكُا ت  م جوح أَ كتافَ و يلَي ع لِّص ت تني كُ تالَّ
  .بغداد للخطيب

  

  انتهى
  قهحبمد اهللا وحسن توفي
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   :)1(فاملصنترمجة     

أوحد وقتـه يف    و  الشافعي القادري، حمدث حلب،    عمر بن عبد الوهاب العرضي    : هو
 ،ج ورضي الدين احلنبلي وبـه ختـر       ، أخذ عن حممود البيلوين    ،فنون احلديث والفقه واألدب   

   . وأجازه البدر الغزي مكاتبة من دمشق،وحممد بن املسلم التونسي احلصيين
   : لفاتهمؤ من
وهو شرح للشفا للقاضي عياض، قـال       : فتح الغفار مبا أكرم اهللا به نبيه املختار        -1

  ".هو من أعظم مؤلفاته، اشتغل به حنو اثتنيت عشرة سنة: " الشيخ عبد احلي الكتاين
  .مناهج الوفا فيما تضمنه من الفوائد اسم املصطفى -2
   .شرح ألفية السيوطي يف املصطلح  -3
  .فية ابن مالك شرح أل -4
  .حاشية على أنوار الترتيل للبيضاوي -5
  . الطراز البديع يف مدح الشفيع-6
  .قبسة العجالن وسلوة الثكالن يف تفسري القرآن -7
  .فتح الفتاح على مشكالت شرح املفتاح -8
  . شرح رسالة القشريي-9

  .وغريها
  .هـ1024  شعبان عام16حبلب تويف 

  

                                                           

 .6/288، هدية العارفني5/54 ، األعالم2/792فهرس الفهارس للكتاين  :نظر ترمجته يفت -1
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 آالئه، وأشكره على جزيل نعمائه، وأصلي وأسلم علـى سـيدنا            ورِفُ على و  احلمد هللا 

  .حممد خامت أنبيائه، وسيد أصفيائه، وعلى آله وصحبه وأحبائه
  : )أما بعد(

 هذه أحباث حسنة،    :ملرضي، عمر بن عبد الوهاب العرضي     فيقول راجي سلوك املنهج ا    
صلى اهللا عليـه     - ه، ضمنتها أفضيلة الصالة على الرسول     ة من كل شيء أحسن    وفوائد متضمن 

، مشتملة من ذلك على كل بغية وسول، محلين على ذلك منازعة بعض الفـضالء يف                -وسلم  
مدارج الوصـول،   ( ه املسالك، ومسيته    ذلك، فقربت إىل فهم الطالب ما أشكل عليه من هذ         

 واهلدايـة   ، ومن اهللا أستمد التوفيق    ،)هللا عليه وسلم    إىل أفضلية الصالة على الرسول صلى ا      
  .إىل سواء الطريق

ما قولكم رضي   : هـ ما صورته  981رفع إيل سؤال يف شهر ربيع األول سنة         : وأقول
الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أو          : ما أفضل هاهللا عنكم يف رجلني اختلفا يف أي      

 أا كلمة حيـصل ـا       : أحدمها : مستمدا بأمرين  ،هادةبكلمة الش  كلمة الشهادة؟، فقال قائل   
 صدر عن مفـيت      لكالمٍ : ثانيهما .اإلسالم وال حيصل بالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم         

 فهل استدالله بذلك صحيح     ،عصره وشيخ وقته الشيخ برهان الدين إبراهيم العمادي رمحه اهللا         
  أو ال؟

احلمد هللا الذي يقول احلق، ويهدي إىل السبيل         : اجلواب من رأس القلم ما لفظه      فكتبت 
 ،إن قول الكافر ومن مل يتصف باإلسالم كلمة الشهادة الشك أا أفضل من مجيع األعمـال               
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 واخلالف إمنا هو يف رجل اتصف باإلسالم ودخل يف          ك،ألنه ا خيرج من الكفر وورطة الشر      

بالصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه        أو   ، هل األفضل له أن يتعبد بكلمة الشهادة       ؛عداد أهله 
   .؟وسلم

 وهذه األحاديث الـصحيحة  ،الشك أن أفضلية األعمال تتفاوت بتفاوت ثواا   : فنقول
 بأا أفضل مـن     ا أن يقطع  همل يكاد من ع   ،الواردة يف فضل الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم        

 لكن ملا كان يف الصالة      ،تصح إال ما   مع اشتراكهما بأن الصالة املفروضة ال        ،مجيع األعمال 
 شك يف أن    ال ألنه   ، كانت أفضل  ؛على النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يف كلمة الشهادة وزيادة          

من أقر حملمد صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة ومع ذلك أثىن وصلى عليه فقد أقر هللا بالوحدانيـة                 
 بالصالة أن تكـون كلمـة الـشهادة     وال يلزم من كوا حيصل ا اإلسالم وال حيصل     ،أيضا

 ؛ ومع ذلك ال حيصل ا اإلسالم      ، ألن كثريا من األعمال أفضل من ال إله إال اهللا قطعا           ؛أفضل
 ومع ذلك لو أن كـافرا تـال         ، فقد صرح النووي أا أفضل من ال إله إال اهللا          ،كتالوة القرآن 

 فإن الغـزايل    وكاحلمد هللا؛ . د ذلك القرآن آناء الليل وأطراف النهار ملا حكمنا بأنه أسلم مبجر         
 ومع ذلك لو أن الكافر أتى ا        ،صرح يف اإلحياء يف باب الشكر أا أفضل من كلمة الشهادة          

 ال يسومن قـال    ، أن من قال سبحان اهللا فله عشر حسنات        ، ونقل الغزايل يف ذلك حديثاً     .مل 
ـ  ،ة ومن قال احلمد هللا فله ثالثون حسن       ،كلمة الشهادة فله عشرون    وب ن حكـم تفـاوت     ي

  .ه فارجع إليه إن أردت،ةَماحلسنات يف ذلك ثَ
وكان عالمة عصره    -وأما استدالله مبقال الشيخ برهان الدين العمادي رمحه اهللا تعاىل           

 فهي أفـضل    :قلت": حيث قال ) امللخص فيما الشفيع به خمصص      ( ـ  يف كتابه املسمى ب    -
 إذ الذكر ال خيـتص بكلمـة        ،به صلى اهللا عليه وسلم     ألا ذكر وصالة على حبي     ؛من الذكر 

 هذا استدالل ما مثله إال كسراب بقيعة        : فأقول ". كما أن احلمد ال خيتص باحلمد هللا       ،الشهادة
 فإن مراد الشيخ بكالمه هذا االستدالل علـى        ،!حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً        
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إن الـذكر ال    :  فقـال  ،م ذكرا كون الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسل           

 ألن كثريا من الناس من يستبعد كون الصالة عليـه           ؛خيتص مبا تعارفه الناس وهو ال إله إال اهللا        
  . ألم مل يتعارفوا الذكر إال بكلمة الشهادة،صلى اهللا عليه وسلم ذكرا

 ؛ ذكـر  أن كل ما كان طاعة فهو:فأفاد الشيخ رمحه اهللا تعاىل فائدة سبقه إليها النووي       

Nَ���ـ\َ�ُ�� *�SَـN   َZَ���ـ\َ�ُ�� *�SَـN   َZَ���ـ\َ�ُ�� *�SَـN   َZَ���ـ\َ�ُ�� *�SَـZَ   { { { { : وقد قـال تعـاىل   ، فإنه ذكر  ؛ وكالعلم ،كالصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم     

����َ	�Rَ� �َ� �Bُ��#ُJ ��ِ� 2ِJْ�'��
����َ	�Rَ� �َ� �Bُ��#ُJ ��ِ� 2ِJْ�'��
����َ	�Rَ� �َ� �Bُ��#ُJ ��ِ� 2ِJْ�'��
����َ	�Rَ� �َ� �Bُ��#ُJ ��ِ� 2ِJْ� وليس مراد الربهان العمادي ما تومهه . أي أهل العلم،]43:النحل[ } } } }��'

 فإن  ،"ال إله إال اهللا   "إال    أن الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم أفضل من كل ذكر           ،هذا املستدل 
   .هذا ناشئ عن قلة تأمل

     كما أن احلمد ال خيتص باحلمـد هللا      ": ح ذلك بقوله  مث إن الشيخ الربهان العمادي وض" 
 ؛ ملا توهم كثري من الناس وتعارفه عامتهم من أن محد اهللا خمتص باإلتيان بصيغة احلمد هللا                دفعاً

 كما صرح   ؛ سواء كان ذه الصيغة أم بغريها      ،محد فإن كل ثناء على اهللا فهو        ،وليس كذلك 
 وأن  ، فأفاد أن صيغ احلمـد كـثرية       ، بأن احلمد هللا صيغة من صيغ احلمد       :القاضي البيضاوي 

  . واهللا أعلم بالصواب،احلمد هللا منها
 فأخذ حيمـل    ، فعرضها مع جوايب على بعض الفضالء      ،مث إين دفعت الرقعة إىل املستفيت     

ين انتقـصته   ؛ أ  إن هذا ناشئ عن قلة التأمـل       : وإين حيث قلت   ،هادرِأُكالمي على حمامل مل     
 ، بل فيها اعتذار عنه    ، وليس يف صريح العبارة وال يف الزمها ما يؤدي إىل انتقاص أحد            ،بذلك

 وحينئذ أخذ يعارض ما     . ومل أنسبه إىل اخلطأ وال إىل حنوه       ،حيث نسبت ما فهم إىل قلة التأمل      
 وشاع ذلك حىت    ، وإنه رد فتواي حرفا حرفاً     ، إين أخطأت يف كتابيت     ويشنع عند الناس   ،كتبته

ـ   رِبِخ من بعض م   ت فطلب ، وجال هذا األمر بني طلبة العلم      ،كثر املخربون يل   ه ي بذلك كالم
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 فإذا به قد استدل بعد أن ادعى أفضلية التعبد بكلمة الشهادة على الصالة علـى                ،هبتالذي كَ 

  .وسلم بأمور غري اليت كان استدل ا أوالرسول اهللا صلى اهللا عليه 
:  حديث رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنـهما قـال                :منها

قـال  ،  » كلمـة الـشهادة   : أفضل الذكر « : سلم يقول ومسعت رسول اهللا صلى هللا عليه       
   .حديث حسن: الترمذي

الشهادة، : أفضل الذكر  «: لموحبديث رواه املنذري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس         
  .»احلمد هللا : وأفضل الدعاء

 لكن البـد    ،دعاه استدالل ال جيديه نفعا    م استدالله مبا ذكر من األحاديث على        :أقول
 اليت ا خيـرج  "ال إله إال اهللا" أنك علمت أن     : وهو ،قبل بيان ضعف استدالله من متهيد شيء      

 كمـا قررتـه يف      ؛ أفضل من كل عمل يف الدنيا      اإلنسان من ورطة الكفر ال يرتاب مسلم أا       
 ، يف التشهد أفضل من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم           "ال إله إال اهللا   " وأن   ،صدر جوايب 

 ألـا يف    "ال إله إال اهللا   "وأن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عقب التشهد أفضل من             
وع يف الركـوع    ك كاإلتيان بتسبيحات الر   ؛ها وكل عبادة يف حملها فهي أفضل من غري        ،هاحملِّ

 ألنه قد يعـرض     ؛ وإن كانت تالوة القرآن يف نفسها أفضل       ،فإا أفضل من تالوة القرآن فيه     
 وإمنا الرتاع فـيمن أراد أن يعبـد اهللا   ، وهذا أمر ليس لنا فيه نزاع،للمفضول ما يصريه فاضال 

هل األفضل له أن يصلي على النيب صـلى          ؛ويتبتل ويتقرب إليه فيما عدا ما ذكر من األحوال        
   .؟ أو يقول كلمة الشهادة،اهللا عليه وسلم

 ، مستدال مبا ذكر من األحاديث     "ال إله إال اهللا   "فاملعارض يدعي أن األفضل له أن يقول        
كلمـة  : أفـضل الـذكر   «  : ألن قوله صلى اهللا عليه وسلم      ؛واستدالله ا غري مثبت ملدعاه    

ة؛ من   إما أن يريد أن أفضل الذكر ما أفادته كلمة الشهاد          ؛ده من أمرين   ال خيلو مرا    »الشهادة
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 ، ذكره عبودية حبق هلذا الفرد املخصوص جلَّ     نفي كل معبود حبق وإثبات امل         

  .فكل شيء أفاد ذلك سواء كان ذا اللفظ أو بغريه صدق عليه أنه أفضل الذكر
   .وإما أن يريد هذا اللفظ خبصوصه

 ،الثاين فال نسلم ذلك ألن األلفاظ من حيث هي ال أفضلية فيهـا             إن مراده    :فإن قلتم 
 وإن  ، فكل ما قام به املعىن صدقت عليه األفضلية        ،وإمنا أفضليتها ومرتبتها مبا قام ا من املعاين       

 وهو الظاهر يلزم من ذلك أن تكون الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم               ،كان مراده األول  
، ألنه ال يـشك   ألن توحيد اهللا موجود فيها قطعا وتزيد أمورا كثرية       "هللاال إله إال ا   "أفضل من   

سلم إذا صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يصلي عليه إال وهو مقر معترف                عاقل يف أن امل   
 حىت لو فرض أن سائال سـأل أجهـل          ،بأنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صميم قلبه         

 عليه إال ألين مقر معتـرف        ما صليت  : لقال ، عليه لِّص ت م ل : وسلم  عليه صلى اهللا عليه    املصلني
 إذ يستحيل اجلمـع بـني       ،قه يف كل ما جاء به      فقد صد  ،بأنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

 ألنا مل نقرر ذلك     ،ناد ألن املسألة مفروضة يف غري املعاند      ، وال يرد الع   اعترافه برسالته وتكذيبه  
 ومما جاء به رسول اهللا صلى       ،بهأقر   فإذا صدق يف كل ما جاء به فقد          ،ؤمنإال يف حق مسلم م    

 وكـل ثـواب جعـل    ،د اهللا تعاىلى عليه فقد وح فحينئذ من صلَّ ،اهللا عليه وسلم توحيد اهللا    
  .توحيد اهللا حيصل للمصلي عليه صلى اهللا عليه وسلم

 ال إلـه إال اهللا "وسلم ما يف عليه   ال نسلم أن يف الصالة على النيب صلى اهللا    :فإن قلت" 
 وليس األمر   ، إذا أتى ا    كذلك لزم أن حيكم بإسالم الكافر       ألنه لو كان   ،من إثبات الوحدانية  

  .كذلك
ا مفيدة للتوحيد بالطريق الذي ذكرته فال سبيل إىل إنكاره           :قلتوأما دعواك   ، أما كو 

 حبيث يستفاد من معناها املطـابقي  ،ة ألنا مل ندع أا أفادت التوحيد صراح   ؛املالزمة فممنوعة 
  . وإمنا هو الزم هلا بالطريق الذي قررناه،حىت يلزم أن حيكم بإسالمه
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 كيف يثاب على الالزم حىت ينطق بامللزوم؟ هل ورد يف ذلك شيء فإن مثل               :فإن قلت 

  .ذلك ال يقال من قبل العقل
لى اهللا عليه وسلم    ذكر اإلمام حجة اإلسالم الغزايل حيث ذكر قوله ص         ، نعم :قلت :» 

من قال سبحان اهللا فله عشر حسنات، ومن قال ال إله إال اهللا فله عشرون حسنة، ومـن                  
إن العبد أول شيء جيب عليه أن يعلـم         : ن حكم ذلك فقال    وبي ،»قال احلمد هللا فله ثالثون      

 .سنات واستحق قائلها عشر ح    ، وسبحان اهللا يؤدي إىل ذلك     ،أن ذات اهللا مرتهة عن النقائص     
 فاستحق بـه ثـواب      ،مث إنه يعلم أن الذات املذكورة ال تكون إال واحدا يف التوحيد ترتيه اهللا             

ا علم أنه    مث ملَّ  ، وزاد عليه بتوحيد اهللا فاستحق يف مقابلة التوحيد عشر حسنات          ،"سبحان اهللا "
 فلـه يف    اِهللا  ترتيه : فحمد اهللا فيكون يف احلمد هللا      ،هي منه فواحد علم أن كل نعمة يف الكون        

 فاستحق  ، وزاد شكر اهللا فله عشرة أخرى      ، وتوحيده فله عشرة أخرى    ،مقابلته عشر حسنات  
 فأثيب على املعىن املطابق للفظ احلمـد هللا         "ال إله إال اهللا   " فكان يف احلمد ما يف       ،ثالثني حسنة 

وحيد مـستفاد    مث إن معىن الت    . وهو ترتيه اهللا   ، وعلى الزم الزمه   ،زمه وهو توحيد اهللا   الوعلى  
 ومع ذلك ال حيكم بإسالم الكافر املشرك        . كما هو صريح كالم حجة اإلسالم      ،من احلمد هللا  

 والكافر إذا عرب مبا يلـزم  ، بل هو الزم، ألن التوحيد ليس معىن مطابقيا هلا،إذا نطق باحلمد هللا 
  .منه التوحيد مل حيكم بإسالمه كما ال خيفى

 فقـرآن القـارئ     ،عليه وسلم  ة على النيب صلى اهللا    وأما الصال : وقال السراج البلقيين  
 فكـل واحـد     ، والصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم فريضة يف كل صالة          ،واجب على املصلي  

 والصالة عليه يف غري ذلك أفضل حلديث أيب بن          ،منهما يف موضعه هو املطلوب يف تلك احلالة       
ى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقـد         إذا جعل اإلنسان دعاءه كله صالة عل       ،كعب رضي اهللا عنه   

ة القرآن يف   و وصريح عبارته أن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم أفضل من تال             ،هكفي مهَّ 
 أي من   ،"ال إله إال اهللا   " وقد صرح النووي يف التبيان أن تالوة القرآن أفضل من            ،غري ما ذكر  
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 هـذه   "ال إله إال اهللا   "ن  ن أا أفضل م    فبي ، وهو املسمى بالتهليل   ،اإلتيان ا     

ول وردت عمن مل ندرك من العلماءقُن.  
العمـادي فـإين    فمنهم الشيخ برهان الـدين   ،وأما من أدركناه من أهل العلم والعمل      

 وقد بينت فـضائله     ، وكان شيخ إقليمنا وعامل بلدنا     ، لصغر سين إذ ذاك    أدركت أيامه ومل أره   
 وبينت فيه أعيـان أهـل       ،كتبته على حروف املعجم   اللطيفة ومناقبه الشريفة يف تارخيي الذي       

 فذكر يف كتابـه     . وهللا احلمد  ، وهو تاريخ حسن مل يؤلف يف هذه األعصار مثله         ،القرن العاشر 
 وقد فهم منه املعارض ما فهم مما قدمته يف          ،املسمى بامللخص أن الصالة عليه أفضل من الذكر       

 فجعـل   ،مراد الشيخ أا أفضل من كل ذكـر        مث ظهر له أن      ، وقررنا فيه ما قررنا مثة     ،جوايب
 ومحله علـى    ، وليس فيه ختصيص إذ العام مفهومه كلي       ،يقول إا من العام املخصوص الدليل     

ر علة أن هـذه      فتدب ، مع أن الدليل حممول على حمامل قررناها       ،خالف مدلوله خالف األصل   
ظ الناس بعد صالة العـصر يف        وذلك أنه كان يع    ،املسألة بعينها وقعت يف زمن الشيخ املناوي      

إن الصالة على النيب صلى اهللا عليـه وسـلم          :  فقال يف خالل وعظه    ،مقصورة اجلامع األموي  
 ، يقال له حمـي الـدين      ،ي رجل أعرفه  والد وكان يتردد إىل درس      ،"ال إله إال اهللا   "أفضل من   

ر الوالد ذلك حني     فأنك ، هذه املسألة فأخرب الوالد بذلك     :وكان من السامعني لسه حني قال     
 فـاجتمع   ،خطر يف باله هذا احلديث الذي استدل به املعارض وهو أفضل ما قلت إىل آخـره               

 مث قال   ، وأنا اآلن عليه   ،نعم قلت ذلك  :  فقال ،الوالد بالشيخ فاستخربه عن حقيقة ما صدر منه       
ريبـة    كذا أخربين مـن ال     ، مث أخرج كتابا من شروح احلديث أراه النقل        ،يف ذلك أسوة  : يل

 وقررنـاه مـن     ، ويكفي املنصف ما حررناه من املـسائل       ،عندي وعند كل عاقل يف صدقه     
فـت يف فـضل     لِّ ومن أراد أن يتضلع من فهم هذه املسألة فعليه مبطالعة الكتب اليت أُ             ،الدالئل

 .     واهللا تعاىل أعلم،الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم
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  مقدمة التحقيق
  "..عقد اجلواهر البهية يف الصالة على خري الربية : "الرسالة األوىل
  ".�األربعون حديثا يف فضل الصالة على النيب : "الرسالة الثانية
  ".�مدارج الوصول إىل أفضلية الصالة على الرسول : "الرسالة الثالثة


